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KERKBERICHTEN.
Zondag 28 okt.: Allerzielenviering.
11.00 uur: H. Mis met na de mis de Gravenzegening.
Intenties zijn voor: Jan Wolters en zoon Ferrie, Familie Sleegers – Welten, Jan ter Voert,
Ouders Derix – Verheijen en zoon Riny, Martien van den Eijnden, Jan Holtackers, Tony Fransen,
Familie Kanters, Jan Kuijpers, Betsie, Herman, Nardus, Rudolf en Piet van Limbeek,
Jan en Dina van den Eijnden – Nooijen, zoon Janus, Theo en Wies Beijers – de Louw, zoon Piet en zoon
Karel, Mies Kuunders vanwege de verjaardag, Martien van Gestel, overleden fam. Van Mullekom-Smeets,
Lies en Pieter Aarts – van Mullekom, Harrie en Annie van Mullekom – Munsters,
Toon van Mullekom en voor Bep Klaus – van Mullekom.

Zondag 04 nov.: Geen H. Mis.
14.30 uur: Doopsel van Tom van Leeuwen, zoon van Koen en Josine van Leeuwen.
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)

DE PEELZANGERTJES.
Beste jongens en meiden van Griendtsveen
Jullie hebben misschien al gehoord dat onze pastoor, Ben Faas, op 2 december afscheid gaat nemen van
Griendtsveen met een heilige mis. Ben vond het altijd heel fijn als het kinderkoor met Kerst en Pasen in
de kerk zong en wij willen Ben dan ook een mooi afscheid geven met het Kinderkoor.
Wij vragen iedereen vanaf groep 5 om met ons mee te zingen. Maar het zou natuurlijk helemaal fijn zijn
als ook “oude” koorleden of wie dan ook mee zou willen komen zingen om een afscheid voor Ben te
verzorgen wat hij nooit zal vergeten. Leeftijd is niet belangrijk.
Als je zin hebt, kom dan met ons repeteren voor deze mis. We starten op woensdag 7 november van
18:45 tot 19:30 in de Kerk en hopen op een grote opkomst. Mocht je op deze avond niet kunnen, maar je
wil wel meezingen, app dat dan even aan Marion Holtackers 06-57 59 11 63.
Ook willen we dit jaar weer met Kerstmis gaan zingen, als er voldoende animo is.
Hopelijk tot 7 november, Groetjes, Stefan, Carla, Maria en Marion.

Laatste werkdag/receptie Tiny Louwers
De tijd is gekomen, donderdag 25 oktober (vandaag) zal Tiny na bijna 27 jaar haar laatste drankjes en
hapjes serveren in de Morgenstond. Wie uit het dorp heeft er geen lekker biertje of een kop koffie van haar
gekregen. Gelachen aan de bar of doorgezakt tot in de late uurtjes. Om ‘ons Tiny’ voor de laatste keer in
het zonnetje te zetten, te bedanken voor al haar bewezen diensten wordt er op vrijdag 26 oktober van 18.30
tot 21.30 een receptie gehouden in Herberg de Morgenstond. U bent van harte welkom!

CABARET IN GRIENDTSVEEN: STEUN DE ZAAL.
Beste Griendtsveners,
Zoals u hebt kunnen lezen organiseren we op 24 november een culturele avond in onze zaal. De
opbrengst van deze avond komt volledig te goede aan ons gemeenschapshuis! Onze zaal kan
wel een steuntje in de rug gebruiken om voor iedereen toegankelijk te blijven en op die manier
als centrale plek in onze gemeenschap dienst te blijven doen.
We hebben een fantastische avond voor u in petto! (zie ook bijlage)
Programma:
20:00 Gemengd Zangkoor “Chanterelle” uit Liessel (met diverse Griendtsveense leden!)
20:45 Fantastische Cabaret voorstelling met “De Mannen van Achterom” uit Helmond.
22:45 Afterparty met de Johnny Cash Coverband “The Cowboys”.
We garanderen u een geweldige avond en met uw komst steunt u ons eigen gemeenschapshuis!
Er zijn al behoorlijk wat kaarten gereserveerd waaruit blijkt dat u onze Zaal een warm hart
toedraagt.
Meer info en reserveren:
www.grikon.nl ? info@grikon.nl - 06-22502271
Reserveer snel want de plaatsen zijn beperkt! Tot dan!
Stichting Gemeenschapshuis de Zaal

FANFARE RENANTIA.
Oud IJzer ophalen zaterdag 27 oktober
Hiervoor worden volgende leden om 9.00u verwacht: Pieter Louwers, Louis Baltussen en Jan
Gielens.
Allerzielenviering zondag 28 oktober
Muzikanten worden na de mis van 11.00u op het kerkhof verwacht.
Repetitie maandag 29 oktober
Wekelijkse repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal.
OPHALEN OUD IJZER
a.s. zaterdag komen leden van Renantia huis aan huis oud ijzer ophalen. We mogen alle
apparaten, waaraan een stekker zit, aannemen, en ook gasfornuizen, wasmachines, metalen
computerkasten etc.
Gelieve het ijzer vóór 9.30u aan de straat te zetten.
Attentie!
Omdat velen weten dat er ijzer wordt opgehaald, kunnen er kapers op de kust zijn. In het
verleden was het kostbaarste ijzer soms al weg voor de fanfare kwam. Daarom vragen wij U een
oogje in het zeil te houden en het ijzer niet te ver van Uw huis en niet vóór zaterdagmorgen
9.00u klaar te zetten.

MANTELZORGDAG 07 NOVEMBER.
Zoals vorige week reeds aangekondigd zijn er begin november diverse activiteiten voor
mantelzorgers waarbij ontmoeting en ontspanning centraal staan.
Een van deze activiteiten is een gezellige middag in:
America: duo Frans van de Pas en Tonny Wijnands, 7 november 13.30 tot 16.30 uur
Een programma voor mantelzorgers (en degene, waar U mantelzorgen van bent) uit America,
Griendtsveen, Evertsoord en Kronenberg.
Kom genieten van deze gezellige middag met nostalgie, humor en muziek. De locatie is “Aan de
brug”. U kunt zich hier ook voor opgeven bij Arnold Buijs, Past. Hendriksstraat 23. Doe dit dan
voor 28 oktober.

VROUWENBEWEGING.
LET OP:
Dames jullie hebben nog tot /met uiterlijk zondag 28 okt. om je op te geven voor de wandeling
en lunch op zondag 4 nov. Een schitterende wandeling van 5 of 11 km. waar ook de mannen,
vrienden, vriendinnen en partners aan mee mogen doen.
Wil je niet wandelen dan kun je ook komen lunchen. Kosten zijn € 12,50 die we cash aan Jannij
in Horst betalen.
We vertrekken voor de 11 km. om UITERLIJK 9 uur bij de kerk en voor de 5 km. om
UITERLIJK 10 uur bij de kerk.
Opgeven bij Jannij 529285, Carla 529598, Anke 785172 of Marij 529213 of briefje in de bus.
Willen jullie doorgeven WELKE afstand en of je eventueel kunt rijden.
Ook voor Carin Bloemen op woensdag 30 jan. 2019 hebben we nog enkele plaatsen vrij.
Opgeven bij Jannij d.m.v. € 25,- over te maken via de bank. [zie programmaboekje voor het
banknr.]
Enkele leden hebben ook nog vergeten de contributie over te maken. Ook dat graag naar
Jannij via de bank.

Aan alle kinderen, papa’s, mama’s en belangstellenden.
Op 25 november zal Sinterklaas met zijn pieten een bezoek brengen aan ons gezellig dorpje.
Hij zal om circa 11 uur Griendtsveen bezoeken. Verdere informatie volgt later.

DE ZONNEBLOEM
Op dinsdag 30 oktober is er voor de gasten van de Zonnebloemafdeling Horst aan de Maas een
toeristische bustocht door de omgeving met een lunch in Natuurpoort de Peel.
Vertrek (met auto’s) uit Griendtsveen om 10.15u bij de kerk. Rond 16u weer terug.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
PROGRAMMA
za 27 okt. 10:00
za 27 okt. 10:30
za 27 okt. 17:00
zo 28 okt. 11:00
UITSLAGEN
zo 21 okt.

uur
uur
uur
uur

SJO Helmondia-Mulo JO10-5
Lierop JO8-1
H'veen-G'veen Veteranen
Roggel 4

Egchel 5

-

H'veen-G'veen JO10-1
H'veen-G'veen JO8-1G
Deurne Walsberg Veteranen
H'veen-G'veen 1

- H'veen-G'veen 1

2-4

UITNODIGING ALGEMENE JAARVERGADERING
Het bestuur van SV Helenaveen-Griendtsveen nodigt u hierbij uit voor de Algemene Jaarvergadering die gehouden
zal worden op donderdag 25 oktober 2018 om 21.15 uur in de kantine van De Stikker
De agenda :
1. Opening
2. Notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 26 oktober 2017.
Deze liggen 2 uur voor aanvang van de jaarvergadering voor iedereen in de kantine ter inzage.
3. Jaarverslag 2017-2018
4. Financieel verslag 2017-2018
5. Vaststellen contributie
6. Verkiezing kascommissie
7. Mededelingen
8. Bestuur – Geen wijziging in samenstelling
9. Rondvraag
10. Sluiting
Wij hopen jullie allen op deze vergadering te mogen begroeten.

WINTERTIJD – ZOMERTIJD.
Of we in de toekomst de klok elk half jaar blijven verzetten, we wachten het maar af. In elk geval wordt
dit weekend weer de klok verzet, de dagen korten, dus de klok gaat weer een 1 uur terug.

Werken in een verborgen hoogveenlandschap tijdens de
Landelijke Natuurwerkdag
Zaterdag 3 november wordt er op vele locaties in Nederland gewerkt in de natuur. Zo ook in de Deurnese
Peel. In een landschap van turfvaartjes, waterplassen en voormalige turfvelden, helpen we de Peelnatuur
een handje.
Exclusief inkijkje
De Peel is een prachtig hoogveengebied op de grens van Brabant en Limburg. Ooit had de Peel enorme
afmetingen maar door turfafgraving en ontginning tot landbouwgrond, is hier de afgelopen 150 jaar veel
van verdwenen. Enkele waardevolle gebieden zijn nog over, waaronder de Deurnese Peel.
Tijdens de natuurwerkdag gaan we het veenlandschap weer open maken. Door de jonge berkenboompjes
weg te halen, valt er weer licht op de bodem. Bijzondere hoogveenplanten zoals veenmos, veenpluis,
dopheide en zonnedauw krijgen daardoor weer kans om te groeien.
Heeft u zin om een dag actief te werken in de natuur, en een uniek inkijkje te krijgen in een oud
veenlandschap? dan bent u van harte welkom. Werkgroep Behoud de Peel en Staatsbosbeheer zullen
gezamenlijk aanwezig zijn op de werkdag. Voor meer informatie, kijk op de website van de Landelijke
Natuurwerkdag, zoeklocatie Deurnese Peel. Graag tot ziens!

SAMEN UIT BUS.
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

01
02
03
04

nov
nov
nov
nov

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

Glow(mini)golf, Arcen
Herfstrit door de Maasduinen
Altstadt en Hubertusmarkt, Kempen
Koffie drinken in de regio

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

06
07
08
09

nov
nov
nov
nov

09:00-13:00 uur
11:45-17:30 uur
11:00-15:00 uur
13:00-17:00 uur

Markt Horst
Kienen bij KBO Horst
Lunchen bij Terlago in Horst
Winkelen in Kaldenkerken

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag

13
14
15
16
18

nov
nov
nov
nov
nov

09:00-13:00 uur
12:30-17:00 uur
13.30-18.00 uur
13:00-18:00 uur
14:00-18:00 uur

Markt Horst
Holland Casino, Venlo
Korte wandeling door de Moelbaerenbos
Schutterijmuseum Steyl
Koffie drinken in de regio

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

20
21
22
23

nov
nov
nov
nov

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

Markt Horst
Kienen bij KBO Horst
Ikea Heerlen
Museum van Wasrol tot DVD, Boekend

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

27
28
29
30

nov
nov
nov
nov

09:00-13:00 uur
15:30-21:00 uur
10:00-18:00 uur
10:00-18:00 uur

Markt Horst
Diner bij het Boscafé, Horst
Winkelcentrum Centro, Oberhausen
Kevelaer

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
Website:
www.samenuitbus.nl

