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KERKBERICHTEN.
Zondag 19 november:
09:45 uur: H. Mis. Intentie voor overleden ouders ter Voert – te Kaat en familie en voor
Frits van Moorsel, Mietje van Moorsel – Biemans en Nellie van de Schaaf – Knapen.

ATTENTIE:
Problemen met verwarming kerk.

DE VERWARMING DOET HET WEER.

Afgelopen weekend ging het weer mis met de verwarming in de kerk. Het schakelkastje in de sacristie en
de branderautomaat in de kelder zijn inmiddels vervangen. Woensdag 22 november komt de fabrikant
weer naar onze kerk om te kijken of het weer gemaakt kan worden. Op het moment dat het
Mededelingenblad gemaakt wordt is dus nog niet duidelijk of de verwarming het a.s. zondag weer zonder
problemen doet. In overleg met Ben gaat de Mis wel door, mogelijk in aangepaste (kortere) vorm dan U
gewend bent. Houd internet en facebook in de gaten voor het laatste nieuws.

KERKPOETSEN.
WOENSDAG 29 NOVEMBER is het weer kerkpoetsen.
We beginnen weer om 9.00 uur zodat onze kerk er met alle kerstactiviteiten, zoals altijd, weer
perfect uit ziet. Willen jullie als je verhinderd bent ZELF met iemand van de poetslijst ruilen zodat
we zeker met genoeg personen zijn. Op maandag of dinsdag vooraf zullen Tiny en Her ook weer
spinnen jagen.
Dames als er VERANDERINGEN in het poetsrooster moeten komen, willen jullie deze dan
doorgeven. Graag VOOR Kerstmis, zodat het rooster voor 2018 nog aangepast kan worden.

FANFARE RENANTIA.
Zondag 26 november
Intocht Sint. Om 10.50u worden de leden in uniform bij de brug Ericaweg verwacht. Volgens
welingelichte bronnen schijnen Sinterklaas en zijn Pieten daar in Griendtsveen aan te komen.
Maandag 27 november:
Repetitie volgens schema van 20.00-22.20u in De Zaal.

INTOCHT SINTERKLAAS ZONDAG 26 NOVEMBER 2017
Zondag 26 november zal Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek brengen
aan ons gezellig dorpje.
Hij heeft laten weten om 11 uur aan te komen bij de brug Ericaweg.
Tot dan allemaal!

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
PROGRAMMA
zaterdag 25 november
zaterdag 25 november
zondag 26 november
zondag 26 november

Mierlo Hout JO8-4
Grashoek JO11-2
Someren 7
Panningen 5

UITSLAGEN
zaterdag 18 november
zaterdag 18 november
zondag 19 november
zondag 19 november
zondag 19 november

SV H'veen/G'veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen JO11-1G
SV H'veen/G'veen 3
BEVO 3
SV H'veen/G'veen 1

SV H'veen/G'veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen JO11-1G
SV H'veen/G'veen 1
SV H'veen/G'veen 3

MULO JO8-3
VV Kessel JO11-2
Helden 7
SV H'veen/G'veen 2
SJVV 2

08:30
09:30
12:00
12:30

4
3
1
6
5

-

uur
uur
uur
uur

4
3
0
2
2

ALGEMENE LEDENVERGADERING GRIENDTSVEEN
UITNODIGING!!! ZEER BELANGRIJK!!!
Voor alle leden, rustende leden, ereleden, leden van verdiensten en ouders van de jeugdspelers is er op
dinsdag 16 januari een algemene ledenvergadering in Gemeenschapshuis de Zaal. Aanvang 20:00 uur.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld i.v.m. de toekomst van onze vereniging.
Met vriendelijke groet, het bestuur.

INFORMATIEAVOND ZONNE-ENERGIEPROJECT OP 27-11-2017 IN MEERLO
Op 27 november organiseert Reindonk Energie een informatieavond rond de zogenaamde postcoderoos
(ook wel regeling verlaagd tarief genoemd). In het kort: een huishouden of bedrijf met klein verbruik kan
ervoor kiezen om zonnepanelen op een ander collectief dak te leggen. Voordeel is dat je de belasting over
de stroomprijs retour krijgt. In samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas bekijken we of als
coöperatie het dak van de sporthal en van de brandweerkazerne (deels) kunnen voorzien van
zonnepanelen. Huishoudens of bedrijven uit de postcode van Meerlo en aangrenzende postcodes komen
hiervoor in aanmerking. Je betaalt vooral jouw panelen en krijgt vervolgens 15 jaar lang korting op je
stroomprijs via de belasting. Wil je nu al meer lezen: http://www.postcoderoosregeling.nl/
Maandag 27 november van 19.30-21.30 uur nodigen we je van harte uit in Zaal Brugeind te Meerlo. We
presenteren daar onze plannen als Reindonk Energie voor de een eerste postcoderoos-project in Horst
aan de Maas. Mocht je interesse hebben, voorintekening start vanaf dat moment. Daarnaast praten we
de aanwezigen bij rond onze plannen als Reindonk Energie en vorderingen daarbij.

SAMEN UIT BUS.
Vrijdag
Zondag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

01
03
05
06
07
08

dec
dec
dec
dec
dec
dec

13:00-18:00 uur
14:00-17:00 uur
09:00-13:00 uur
12:00-17:30 uur
10:00-18:00 uur
13:30-17:30 uur

Glow(mini)golf, Arcen
Koffie drinken in de regio
Markt Horst
Kienen bij KBO Horst
Winkelcentrum Centro, Oberhausen
(Overdekt) Terrasje pikken

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
E-mail:
info@samenuitbus.nl
Website:
www.samenuitbus.nl

