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KERKBERICHTEN.
Zondag 02 sept;
11.00 uur: Eucharistieviering. Intenties zijn voor Jan ter Voert,
voor Tony Fransen en familie Sleegers -Welten.
13.30 uur: Doopsel van Pim van Dinther.
Zondag 9 sept.: Geen H. Mis.
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)

BILJARTEN KBO
Wij de biljarters van de bond voor ouderen zijn op zoek naar een of meerdere mensen die mee
willen doen aan onze biljart competitie. Een wedstrijd per week.
Thuis altijd op woensdag.
Momenteel hebben we maar precies genoeg spelers voor onze beide teams en
daarom willen we er nog enkele mensen bij hebben als reserve of als actief meespelende.
Aanmelden kan bij: Leo van Dijnen, Helenaveenseweg 5
Of per e-mail: leovandijnen@gmail.com

FANFARE RENANTIA.
Repetitie maandag 3 september
Wekelijkse repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal.
Mocht je verhinderd zijn, dan svp afmelden bij de dirigent.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zaterdag 1 september is onze openingswedstrijd wij beginnen om 20.00 uur.
De bedoeling is dat wij er een gezellige avond van maken en deze wedstrijd word geregeld
door Frans Maas.

BELEEF DE DAG 2018.
Op woensdag 12 september is deze jaarlijkse 55+ fietstocht.
De lengte van deze fietstocht is circa 46 km. Bij de startplaatsen krijgen de deelnemers
tegoedbonnen voor onderweg, ook krijgen ze een consumptiebon voor koffie met Limburgse
vlaai. Inschrijfgeld is 6 euro.
Startplaatsen: Horst, “De Witte Hei”, Dijkherheideweg 4, start tussen 9:30 en 11:00 uur;
”De Torrekoel”, Meerweg 11, Kronenberg, start tussen 10:00 en 11:00 uur.
U kunt zich aanmelden bij Arnold Buijs, Past.Hendriksstr. 23, op afspraak, tel. 06-27104170. U
ontvangt bij aanmelding een koeltasje. Dit is ook uw startbewijs.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
PROGRAMMA
za 1 sep. 10:00 uur Neerkandia JO8-1
za 1 sep. 10:30 uur ZSV JO10-2
za 1 sep. 17:00 uur H'veen-G'veen Veteranen

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

Lees volgend belangrijk bericht:
Stichting Bokkenollen Griendtsveen zoekt
een nieuwe penningmeester!
Wij hebben vanuit het bestuur al meerdere personen benaderd voor
deze functie maar helaas zonder succes.
Ben je goed met financiën of ken je iemand die dit is?
Meld dit dan bij ons!
Help ons want zonder aanvulling van het bestuur kunnen wij niet
verder!
Voor informatie kun je contact opnemen met:
Harrie Gielens 06-12316794
Gerold van de Vrande 06-51216084
Lorin van Asseldonk 06-13195032

