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KERKBERICHTEN.
Zondag 1 oktober:
09:45 uur: H. Mis. Intentie voor Pietje Vorstenbos.
ATTENTIE: In verband met Bokkenollen vervalt de H.Mis van 8 oktober.

BASISSCHOOL DE DRIEHOEK.
Beste inwoners van Griendtsveen,
Op onze school willen we graag op maandag- en donderdagmiddag thematisch gaan werken. Op
deze manier proberen we de vakken geschiedenis en natuur te verbinden met creatieve vakken
en onderzoekende activiteiten.
De theorie wordt door ons als docenten gegeven, maar tegelijkertijd kunnen wij natuurlijk niet
letten op een ander groepje dat aan het kleien is, of informatie opzoekt op internet.
Daarom zijn wij op zoek naar mensen die het leuk vinden om kleine groepjes kinderen (vier á vijf
leerlingen) daarin te begeleiden.
Lijkt het je iets, of heb wil je graag mee informatie, loop dan gerust even binnen na school.
Op maandag, dinsdag en donderdag is dat vanaf drie uur. woensdag en vrijdag kun je om half
een al binnen lopen. Alvast hartelijk bedankt, Robert en Joep van basisschool De Driehoek

Eetplein
g

Griendtsveen
Lekker samen eten voor iedereen

Het volgende eetpunt in Griendtsveen is woensdag 4 oktober 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 2 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 2 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

FANFARE RENANTIA.
Maandag 2 oktober: Repetitie van 20-22u in De Zaal
GROTE CLUBACTIE 2017
Op 16 september is de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie 2017 van start gegaan. De
komende weken gaan onze leden weer de deuren langs om loten aan U te verkopen.
U steunt hiermee onze vereniging, en maakt bovendien kans op vele mooie prijzen. De trekking
is op 13 december a.s. Mogen wij op uw steun rekenen? Alvast onze hartelijke dank!

PRIJSWINNAAR posteractie Dagwinkel America.
Ook in Griendtsveen waren diverse posters opgehangen. De gelukkige winnaar is de bewoner
van Pastoor Hendriksstraat 19 Griendtsveen. U kunt de tas met boodschappen afhalen bij
bedrijfsleider Jan Hellings in de Dagwinkel America. Allemaal bedankt voor het meedoen!

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zaterdag 30 gaan wij naar Ons Genoegen in America.
Aanvang 18.00 uur. Vertrek 17.30 uur. Vervoer Henk Bos en Jasper Lemmen.
Dan nog even een overzicht voor de maand
OKTOBER
Donderdag
5
Veteranen schieten in Griendtsveen aanvang 14.00 uur.
Zondag
8
Bokkenollen en 1e AW te Grashoek
Dinsdag
10
Koppelschieten in Milheeze aanvang 19.30 uur.
Donderdag
12
Griendtsveense pijl
Vrijdag
13
Griendtsveense pijl
Zaterdag
14
Griendtsveense pijl
Donderdag
19
Griendtsveense pijl
Vrijdag
20
Griendtsveense pijl
Zaterdag
21
Griendtsveense pijl
Donderdag
26
Griendtsveense pijl
Vrijdag
27
Griendtsveense pijl
Zaterdag
28
Griendtsveense pijl

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
PROGRAMMA
zaterdag 30 september
zaterdag 30 september
zaterdag 30 september
zondag 1 oktober
zondag 1 oktober
zondag 1 oktober
UITSLAGEN
zaterdag 23 september
zaterdag 23 september
zondag 24 september
zondag 24 september

MVC'19 JO11-5G
NWC JO8-3G
SV G'veen/H'veen Mini-F
SV H'veen/G'veen 3
SV H'veen/G'veen 1
Egchel 3

SV H'veen/G'veen JO11-1G
SV H'veen/G'veen JO8-1G
In Melderslo
Grashoek 3
ONDO 3
SV H'veen/G'veen 2

SV H'veen/G'veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen JO11-1G
RKMSV 4
SSE 3

SPV JO8-2
Reuver JO11-4
SV H'veen/G'veen 3
SV H'veen/G'veen 1

09:00
09:15
10:00
10:00
11:00
11:30

13
7
3
1

-

uur
uur
uur
uur
uur
uur

2
4
0
0

GEZOCHT TRAINER SENIOREN SV HELENAVEEN GRIENDTSVEEN
Voor de senioren zijn we op zoek een iemand die de trainingen voor zijn/haar rekening wil nemen en
tijdens wedstijddagen van het eerste elftal aanwezig is. Uiteraard krijg je hier een vergoeding voor. Voor
meer informatie kun je terecht bij het bestuur. E-mail naar secretaris@svhelenaveen.nl of bel 06
39567792 (Serge Ottenheim) of 06 12835419 (Theun Mennen).
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. E-mail naar
secretaris@svhelenaveen.nl of bel 06 39567792 (Serge Ottenheim) of 06 12835419 (Theun Mennen).

VERHUIZING EN OPEN DAG VVV DEURNE
Van donderdag 28 t/m zaterdag 30 september zal VVV Deurne gesloten zijn i.v.m. de verhuizing naar het
gemeentehuis. Vanaf maandag 2 oktober 11.00 uur kunt u weer terecht bij de VVV-balie in het
gemeentehuis. De VVV zal gebruik maken van 2 balies van burgerzaken rechts achterin de hal van het
gemeentehuis.
Gewijzigde openingstijden
De openingstijden van de VVV zullen op maandag t/m vrijdag gelijk blijven, maar helaas is openstelling
op de zaterdag voorlopig niet mogelijk. Op vrijdagmiddag zijn de balies van de gemeente gesloten, maar is
de VVV wel te bezoeken. Als extra service kunnen inwoners dan ook PMD-zakken afhalen bij de VVVbalie. Aangevuld met de digitale informatieverstrekking via de website, de VVV-app, social media en de
webshop kan de toerist, recreant en inwoner zich 24/7 laten informeren en inspireren over leuke uitjes in
Deurne en De Peel.
Open Dag op zondag 8 oktober
Op zondag 8 oktober kunt u tijdens de open dag van de gemeente Deurne ook kennismaken met de nieuwe
locatie van de VVV en meedoen aan een leuke openingsactie. VVV Deurne nodigt iedereen uit om deze
dag tussen 12.00 en 17.00 uur een kijkje te komen nemen in het gemeentehuis.

SAMEN UIT BUS.
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

03
04
05
06

okt
okt
okt
okt

09:00-13:00 uur
12:00-17:30 uur
13:30-17:30 uur
13:00-17:00 uur

Markt Horst
Kienen bij KBO Horst
Strandpaviljoen Hoëg, Broekhuizen
Winkelen in Kaldenkerken

Maandag
09
Dinsdag
10
Woensdag
11
Donderdag
Vrijdag
Zondag
15

okt
okt
okt

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag

17
18
19
20
22

okt
okt
okt
okt
okt

09:00-13:00 uur
12:00-17:30 uur
16:00-21:00 uur
13:00-17:30 uur
14:00-17:00 uur

Markt Horst
Kienen bij KBO Horst
Eten bij Alt Arce
Museum Venray
Koffie drinken in de regio

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

24
25
26
27

okt
okt
okt
okt

09:00-13:00 uur
10:30-15:00 uur
09:30-17:00 uur
13:00-17:00 uur

Markt Horst
Lunchen bij Morgenstond, Griendtsveen
Ikea Heerlen
Winkelcentrum Kloostertuin, Boxmeer

Dinsdag

31 okt

09:00-13:00 uur

Markt Horst

12:30-18:00 uur
Jubileumtentoonstelling Hiltho Horst
09:00-13:00 uur
Markt Horst
12:30-17:00 uur
Emmaus-Feniks, Tegelen
12 okt
10:00-18:00 uur
Rondrit door Noordrijn-Westfalen
13 okt
13:00-18:00 uur
Winkelen in Heinsberg
okt
14:00-17:00 uur
Koffie drinken in de regio

De uitstapjes, waar deze telefoon bijstaat, kunt u enkel en alleen telefonisch boeken. Dus niet via mail.

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
E-mail:
Website:

Jacob Merlostraat 11, 5961 AA Horst
info@samenuitbus.nl
www.samenuitbus.nl

GRIKON JONGERENTONEEL – SPEELT:
DE NIEUWE KLEREN VAN DE KEIZER
Beste toneelliefhebber,
Zoals u wellicht weet bestaat onze vereniging dit jaar 40 jaar. Dat was voor ons de aanleiding om de jongeren
van Griendtsveen uit te dagen.
Een groep enthousiaste jongeren uit ons dorp gingen die uitdaging aan en hebben onder leiding van een
regisseur een hele leuke voorstelling gemaakt die ze op 14 en 15 oktober aan u willen laten zien in ons
gemeenschapshuis de zaal.
Zij spelen voor u: De Nieuwe kleren van de Keizer.
Regie: Anita Rongen
Zaterdag 14 oktober aanvang 20:00
Zondag 15 oktober aanvang 15:00
Voor informatie en reservering:
Info@grikon.nl of
06-22502271
Binnenkort meer!
Onze jongeren van Grikon hopen u te zien bij een van deze voorstellingen!

