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KERKBERICHTEN.
Vrijdag 27 oktober:
10.30 uur: Uitvaart van Mies Kuunders.
Zondag 29 oktober: Viering van Allerheiligen/Allerzielen.
09:45 uur: H. Mis.
Intenties voor Jan Wolters en zoon Ferrie, Familie Sleegers – Welten, voor Fam. Baltussen – van
Mullekom, voor Ouders Derix – Verheijen en zoon Riny, voor Martien van den Eijnden, voor Mien
van Maris-Bukkems en Fam. Bukkems, voor Tinus en Anneke Louwers – Mennen en dochter
Ansje, voor Betsie, Nardus, Rudolf en Piet van Limbeek en voor Familie Kanters.
Zondag 5 november wordt de H. Mis opgeluisterd door het genootschap Herzelen.

KINDERKOORTJE: DE PEELZANGERTJES,
Het duurt natuurlijk nog wel eventjes voor het Kerstmis is, maar de tijd gaat snel en daarom gaan
we op dinsdag 7 november weer oefenen voor het zingen in de gezinsmis van Tweede
Kerstdag (dinsdag 26 december).
Alle kinderen vanaf groep 4 zijn van harte welkom. We hopen iedereen weer te zien die met
Palmpasen meegezongen heeft maar ook alle nieuwe kinderen zijn van harte welkom. Ook de
kinderen die dit jaar naar de middelbare school gegaan zijn kunnen nog gerust mee komen
zingen. We zijn heel blij met geoefende stemmen!
We hebben ook dit jaar weer mooie muzikale begeleiding.
Heb je er zin in? Kom dan meezingen vanaf dinsdag 7 november. We oefenen in de kerk (in de
sacristie, zij ingang van de kerk) elke dinsdagavond van 18.45 tot 19.45.
We hopen dat jullie er allemaal weer zijn. Tot dinsdag 7 november! Marion, Carla en Maria.

VOOR ALLE VRIJWILLIGERS BOKKENOLLEN 2017.
Heb je, je dit jaar ingezet om dit evenement te laten gaan slagen. Dan ben je van harte welkom op het
vrijwilligersfeest.
Wanneer: Zaterdag 11 november vanaf 20:30uur. Waar: Bij Harrie Gielens op de werf / werkplaats
(Sphagnumweg 9). Opgeven bij: Thijs Daniëls of Joost Gielens.
Kosten: 10 euro p.p. dit is inclusief drank en BBQ.
Bij opgave gelieve direct betalen of geld over maken op bankrekeningnr. NL43 RABO 0147 2667 18
t.n.v. Thijs Daniëls. Vermeld hierbij je naam (voluit) + (naam van eventuele partner).
Opgeven kan tot 07-11-2017.
Voor vragen bel Thijs Daniëls 0629216745 of Joost Gielens 0646605179.

Naam:
........................................................................

Partner gaat mee: Ja / Nee.

Eetplein
g

Het volgende eetpunt in Griendtsveen is

Griendtsveen
Lekker samen eten voor iedereen

woensdag 1 november

en u bent van harte welkom!

U bent welkom bij de zaal, tussen 11.45 uur en 12.00 uur wordt u verwacht. Vanaf 12.00 uur wordt een heerlijk warm diner
voor u en uw plaatsgenoten geserveerd. Dit alles voor slechts € 10,00 exclusief de consumpties.
Wilt u deelnemen aan het eetpunt dan kunt u zich aanmelden tot maandag 30 oktober 09.00 uur. U bent van harte welkom
om een keertje deel te nemen zodat u een eerste indruk krijgt. Aan het einde van uw eerste eetpunt besluit u of u vaker
wil deelnemen.
Heeft u vragen, interesse of wilt u zich aanmelden of afmelden (vóór maandag 30 oktober 9.00u)
dan kunt u contact opnemen met Joke Steeghs telefoonnummer 0493 529266 of Nelly v.d. Zanden telefoonnummer 0493 529346.
Mag ook via de email: jmjsteeghs@onsbrabantnet.nl
Eetplein Griendtsveen wordt georganiseerd door KBO Griendtsveen
Contactadres kbo@griendtsveen.org

VROUWENBEWEGING.
We hebben voor de theatervoorstelling “Opvliegers” op woensdag 7 maart 2018 al 30 personen
kunnen aanmelden. We hadden 30 kaarten gereserveerd dus die zijn op maar nu hebben we,
TOT DINSDAG 31 OKTOBER, nog enkele extra kaarten mogen reserveren.
Wie zich nog niet opgegeven heeft moet er snel bij zijn want dit is echt DE LAATSTE KANS !
Degene die zich wel opgegeven hebben, willen die ook het geld overmaken want 30 kaarten
vooraf betalen is voor ons erg veel geld!
Het bestuur vindt het super dat we met zoveel leden naar het theater kunnen gaan.

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 28 oktober Oud IJzer ophalen
Hiervoor worden volgende leden om 9.00u verwacht: Pieter Louwers, Jan Gielens en Martien
Mennen
Maandag 30 oktober:
Repetitie van 20-22u in De Zaal
OPHALEN OUD IJZER 2017
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.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
Wij zijn op dit moment ons toernooi aan het verschieten genaamd:

De Griendtsveense Pijl.
Deze word op de volgende dagen verschoten
Donderdag 26 oktober aanvang 19.30 uur. Vrijdag 27 oktober aanvang 19.30 uur en
Zaterdag 28 oktober aanvang 18.00 uur.
Als u wilt komen kijken dan kan dat gewoon.
Kom binnen en er staat altijd wel een kopje koffie voor u klaar.
Er kan op onze normale dagen gewoon worden getraind.
Even een overzicht voor de maand November:
Zondag
5
1e WST aanvang 11.00 uur.
Zondag
12
2e AW bij St Sebastiaan te heide aanvang 10.00 uur.
Zondag
26
2e WST aanvang 11.00 uur.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
PROGRAMMA
zaterdag 28 oktober
zaterdag 28 oktober
zondag 29 oktober
zondag 29 oktober
zondag 29 oktober

Bieslo JO11-2
Sparta'25 JO8-2
SV H'veen/G'veen 3
MVC'19 4
Mifano 4

UITSLAGEN
zaterdag 21 oktober
zondag 22 oktober
zondag 22 oktober

SV H'veen/G'veen JO11-1G
SV H'veen/G'veen 2
RKSVO 6

SV H'veen/G'veen JO11-1G
SV H'veen/G'veen JO8-1G
VV Kessel 3
SV H'veen/G'veen 2
SV H'veen/G'veen 1

Kronenberg JO11-1
Kwiek Venlo 5
SV H'veen/G'veen 3

09:30
10:30
10:00
10:30
13:00

uur
uur
uur
uur
uur

2 - 11
5 - 1
4 - 3

ALGEMENE JAARVERGADERING
Het bestuur van SV Helenaveen-Griendtsveen nodigt u hierbij uit voor de Algemene Jaarvergadering die
gehouden zal worden op donderdag 26 oktober om 21.15 uur in de kantine van De Stikker.
GEZOCHT!!
Zoals je elders in dit Mededelingenblad kunt lezen houdt SV Helenaveen Griendtsveen op donderdag 26
oktober haar algemene jaarvergadering. Tijdens deze avond treden er 2 bestuursleden af en zijn we nog
naarstig op zoek naar kandidaten om deze plekken in te nemen.
Dus:
Heb jij een duidelijke mening hoe de “vereniging van de toekomst” eruit moet zien? Vindt jij dat er
veranderingen noodzakelijk zijn om de vereniging te “hervormen”? Zou jij het wel zien zitten om jouw
ideeën met anderen te delen? Meld je dan bij de secretaris van onze vereniging: Serge Ottenheim: 0639567792 of secretaris@svhelenaveen.nl.

SAMEN UIT BUS.
Woensdag
01 nov 12:00-17:30 uur
Kienen bij KBO Horst
Donderdag
02 nov
12:30-18:00 uur
Herfstrit door de Maasduinen
Vrijdag
03 nov
10:00-17:00 uur
Altstadt en Hubertusmarkt, Kempen
Zondag
05 nov
14:00-17:00 uur
Koffie drinken in de regio.
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

