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KERKBERICHTEN.
Zondag 27 augustus:
09:45 uur: H. Mis. Intentie voor fam. Sleegers – Welten.

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 28 aug. tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Vrijwilligers die mee
willen helpen met het onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom.

Samen in beweging! Wie komt er meedoen?
Op woensdag 30 augustus beginnen we weer een nieuw seizoen met de gym. We
hebben er graag nog wat mensen bij, het is gezond en ook plezierig en heel
gezellig, daarom nodigen we 55-plussers uit om eens te komen kijken en (de eerste
keer gratis) mee te doen. Iedere woensdagmorgen om 9.15u in de Zaal.
Zie ook www.sameninbeweging.com

Hallo kinderen en ouders van Griendtsveen.
We gaan het dit seizoen ietsje anders doen.
De “club” zal een andere wending krijgen.
Zoals iedereen weet was de club iedere woensdag,
m.u.v. de schoolvakanties.
Dit seizoen zal de club iedere eerste woensdag van de maand zijn,
m.u.v. de schoolvakanties.
Je kunt je dan per keer ( per maand ) opgeven via het emailadres van SJG Papparazzi, deze zal
tegen die tijd bekend worden gemaakt.
We gaan wat grotere activiteiten doen.
Soms zullen er lage kosten aan verbonden zitten en soms wat grotere kosten,
dit zal van de activiteiten afhangen.
Soms zal de club een uur duren, soms 2 uur, ook dit hangt van de activiteit af.
Denk bijvoorbeeld aan de bioscoop, poppenspel, zwemmen, etc.
Voor de club van 4 oktober zullen jullie dus in het mededelingenblaadje, een week ervoor, een
stukje van ons lezen, waarin de activiteit, de tijd en het emailadres vermeld staat waar je je op
kunt geven.
Hopelijk is het zo voor iedereen duidelijk en wij hopen jullie natuurlijk allemaal te zien op de
afterkamp party
en anders op 4 oktober bij onze eerste nieuwe club!
Als je nog vragen hebt, kun je altijd bellen. Telefoonnummer: 0629229756.
Groetjes SJG Papparazzi Griendtsveen.

TURFJE.
Beste mensen, glazen potjes met deksel, alle maten en soorten, zijn het hele jaar welkom.
Groetjes Bep Boots, Helenaveenseweg 20. Tel. 0683672721

FANFARE RENANTIA.
Maandag 28 augustus:

Start wekelijkse repetitie van 20-22u in De Zaal.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
Zondag 27 augustus

SV Brandevoort 2

ST H’veen/G’veen 1

O 12.00 uur

GEZOCHT WASSER TENUES SV HELENAVEEN/GRIENDTSVEEN 1
Voor het eerste elftal zijn we op zoek naar iemand die tenues wil wassen. Uiteraard krijg je hier een
vergoeding voor. Voor meer informatie kun je terecht bij het bestuur, bestuur@svhelenaveen.nl.

SAMEN UIT BUS.
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

31 aug
01 sept
01 sept

13:30-17:30 uur
09:45
13:00-18:00 uur

Lambertuskerk, Horst
Winkelen Patronaat, Horst
High Tea bij Komkommerin, Castenray

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

05
06
07
08
08

09:00-13:00 uur
12:00-17:30 uur
10:00-18:00 uur
09:45
13.30-17.00 uur

Markt Horst
Kienen bij KBO Horst
Rondrit door Ooijpolder en omgeving
Winkelen Patronaat, Horst
Bezoek aan Thorn, het witte stadje

sept
sept
sept
sept
sept

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
Bezoekadres: Jacob Merlostraat 11, 5961 AA Horst E-mail: info@samenuitbus.nl

