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KERKBERICHTEN.
Zondag 26 aug.: Deze H. Mis vervalt.
Zondag 02 sept; 11.00 uur: Eucharistieviering.
Met ingang van heden gaan we voorlopig door met missen om de 14 dagen. De volgende dienst
is dus op 2 september etc. De tijd blijft vooralsnog 11.00 uur. Voor zover als het lukt zal wel elke
zondag vanaf ca. 11.00 uur de kerk open zijn voor een gebedje of zomaar een bezoekje.
AFSPRAKEN over dopen, huwelijken etc. blijven gewoon lopen via de parochie. Wij geven dit door aan
Horst, daar wordt dan de rest geregeld (datum,tijd, inhoud etc.)
Naast onze parochie (tel.06-21513560 of parochie@griendtsveen.org) kunt U ook terecht bij het
algemeen secretariaat in Horst: Hoofdstraat 7/5961 EX Horst
tel. 077 3981416 (secretariaat ma, di, do en vrij bereikbaar van 10.00 tot 12.00uur)

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 27 augustus tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Vrijwilligers die
mee willen helpen met het onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom.

GEEN DAGREISJE.
Helaas gaat ons uitstapje naar Heerlen en Vaals NIET door.
We hebben te weinig aanmeldingen binnen gekregen en er was
voor dit kleine aantal aanmeldingen ook geen goed betaalbaar
alternatief voorradig.
Namens het dagelijks bestuur van KBO Griendtsveen.

BILJARTEN KBO
Wij de biljarters van de bond voor ouderen zijn op zoek naar een of meerdere mensen die mee
willen doen aan onze biljart competitie. Een wedstrijd per week.
Thuis altijd op woensdag.
Momenteel hebben we maar precies genoeg spelers voor onze beide teams en
daarom willen we er nog enkele mensen bij hebben als reserve of als actief meespelende.
Aanmelden kan bij: Leo van Dijnen, Helenaveenseweg 5
Of per e-mail: leovandijnen@gmail.com

FANFARE RENANTIA.
Repetitie maandag 27 augustus
Wekelijkse repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal.
Mocht je verhinderd zijn, dan svp afmelden bij de dirigent én Her Knapen.

BELEEF DE DAG 2018.
Op woensdag 12 september is deze jaarlijkse 55+ fietstocht. Georganiseerd door:
● Katholieke Bond Ouderen afdelingen Horst en Sevenum
● Zorggroep Noord-Limburg
● Gemeente Horst aan de Maas (team Sport aan de Maas)
De lengte van deze fietstocht is circa 46 km. Bij de startplaatsen krijgen de deelnemers tegoedbonnen
voor onderweg, ook krijgen ze een consumptiebon voor koffie met Limburgse vlaai. Inschrijfgeld is 6 euro.
Startplaatsen: Horst, “De Witte Hei”, Dijkherheideweg 4, start tussen 9:30 en 11:00 uur;
”De Torrekoel”, Meerweg 11, Kronenberg, start tussen 10:00 en 11:00 uur.
U kunt zich aanmelden bij Arnold Buijs, Past.Hendriksstr. 23, op afspraak, tel. 06-27104170. U ontvangt
bij aanmelding een koeltasje. Dit is ook uw startbewijs.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
TRAINEN START WEER
Vanaf vanavond, 23 augustus, is er elke donderdag om 20:15 uur trainen op ons sportpark, onder leiding
van Steven Douw v/d Krap. We vertrouwen op een hoge opkomst zodat de teams in goede conditie het
nieuwe seizoen in gaan.
ZATERDAG 25 AUGUSTUS: SPORTPARK-KLUSDAG
Op 25 augustus willen we onze leden vragen ’s ochtends onze commissies mee te helpen om het
sportpark klaar te stomen voor het nieuwe seizoen. Er moeten nog diverse klusjes gedaan worden en vele
handen maken licht werk.
Naast bijvoorbeeld reclameborden verhangen moeten ook diverse kleine werkzaamheden plaatsvinden in
en rondom de kantine/materialenruimte. Kom ook even een paar uurtjes helpen. We beginnen rond 9.00
uur.
VETERANEN
De veteranen spelen op 1 september hun eerste wedstrijd, thuis tegen SJVV. Aanvang is om 17:00. Er
wordt 2x 35 minuten gespeeld. Tenues, broeken en sokken worden gesponsord door Herberg de
Morgenstond. Leiders voor de veteranen zijn Michiel Penninx en Sylvian Koopmans. Wij zoeken hiervoor
nog aanvulling.
HET EERSTE
Het eerste elftal speelt op 23 september hun eerste competitiewedstrijd. Het exacte wedstrijdschema is
iniddeks bekend en staat op de website en voetbal.nl app. Tenues, broeken, sokken en trainingspak
worden gesponsord door In d’Ouwe Peel.
Leider voor het eerste team is Roy Crommentuijn. Wij zoeken hiervoor nog aanvulling.

SAMEN UIT BUS.
Zondag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

02
04
05
06
07

sept
sept
sept
sept
sept

14:00-18:00 uur
09:00-13:00 uur
11:45-17:30 uur
11:00-16:00 uur
13:00-17:00 uur

Koffie drinken in de regio
Markt Horst
Kienen bij KBO Horst
Rondvaart Well
Winkelen in Kaldenkerken

Voor meer informatie:
Telefoon:
06 48566699 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
Telefoon b.g.g.: 06 48566838 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur

