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KERKBERICHTEN.
Zondag 30 sept.:
11.00 uur: H.Mis met muzikale ondersteuning door “De Cowboys” uit Griendtsveen.
Thema van deze mis: Johnny Cashmis. U bent van harte welkom.
12.30 uur: Doopsel van Lotte en Maud Spreeuwenberg.
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)

KUNST IN DE PEEL.
As weekend is er op 10 locaties kunst te zien en van
alles te beleven in Griendtsveen en Helenaveen! Er zijn
schilderijen en beelden tentoongesteld en er is een
demonstratie raku stoken, een workshop vilten voor
kinderen en nog veel meer! De plattegrondjes met de route en alle info liggen in Griendtsveen klaar
in de ateliers van Jan Althuizen en Liduine Jansen, maar ook bij de Natuurpoort, het Toon Kortooms
Park en de Morgenstond. Alle Griendtsveners van harte welkom.

FANFARE RENANTIA.
Repetitie maandag 1 oktober
Wekelijkse repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal.
Grote Clubactie 2018
De Grote Clubactie is dé loterij voor Nederlandse verenigingen. Ieder verkocht lot levert geld op.
Maar liefst 80% van de opbrengst gaat direct naar de clubkas! Daarom nemen wij ook dit jaar
deel aan de actie, en komen we bij u langs met de loten. Wij hopen dat u ons van harte zult
ondersteunen. Alvast hartelijk dank!
Oud IJzer eind oktober
Zaterdag 27 oktober komen we weer langs om het oud ijzer op te halen. Dus U mag al beginnen
met verzamelen.

VROUWENBEWEGING.
Beste dames,
Jullie hebben allemaal het nieuwe programmaboekje voor het seizoen 2018-2019 thuis ontvangen.
We hopen dat jullie enthousiast zijn over het nieuwe programma.
Op woensdag 3 okt. starten we het seizoen, uiteraard in het handbooggebouw, om 19.45u.
Deze avond hebben we een erg gezellig VERRASSINGSPEL waarmee ook nog mooie prijzen te winnen
zijn. Natuurlijk zal de vlaai bij de koffie niet ontbreken.
We hopen op een grote opkomst en vergeet niet het formulier van de AVG, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming mee te brengen.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
PROGRAMMA
za 29 sep. 10:00
za 29 sep. 10:00
za 29 sep. 17:00
zo 30 sep. 12:00

uur
uur
uur
uur

Deurne JO10-2
RKMSV JO8-1
H'veen-G'veen Veteranen
SVVH 2

UITSLAGEN
za 22 sep. H'veen-G'veen JO10-1
za 22 sep. BAVOS Veteranen
zo 23 sep. H'veen-G'veen 1

-

H'veen-G'veen JO10-1
H'veen-G'veen JO8-1G
S.P.V. Veteranen
H'veen-G'veen 1

- Deurne JO10-3G
- H'veen-G'veen Veteranen
- RKMSV 6

1 - 16
2-5
6-3

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Dinsdag 2 oktober gaan wij naar het koppeltoernooi te Milheeze bij St Willibrordus.
Aanvang 19.30 uur. Vertrek 18.45ur. Vervoer Christian v Bommel.
De handboog is dan gesloten en is er geen trainen.

KLEDINGINZAMELING.
Maandag 8 oktober is onze kledinginzameling weer. Het geld wat we hier mee ophalen besteden wij om leuke
activiteiten of extra versnaperingen te bekostigen voor onze kinderen op basisschool De Driehoek. Alle textiel
is welkom, deze spullen worden nog twee keer per jaar opgehaald door reshare (onderdeel van het leger des
heils).
In principe mag ALLE textiel bij ons ingeleverd worden.
Denk hierbij aan:
• Kleding
• Huishoudelijk textiel, zoals handdoeken, theedoeken, washandjes, etc.
• Schoenen (per paar gebonden)
• Sokken (per paar)
• Accessoires, zoals hoeden, riemen, tassen, etc.
• Zachte knuffels
Gelieve dit maandag (na Limonollen) voor 9.00 uur op school bij de poort neer te zetten.
De school zal op deze dag gesloten zijn i.v.m. een studiedag .
Namens de ouderraad en onze kinderen, dankjewel!!!!!

