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KERKBERICHTEN.
Zondag 03 december:
Eerste zondag van de Advent.
09:45 uur: H. Mis. Intentie voor Mies Kuunders.
Maandag 04 december:
10.30 uur: Uitvaart van Jan Holtackers.
NB: Onderhoud kerkhof gaat i.v.m. deze uitvaart niet door.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 4 december:
Repetitie volgens schema van 20.00-22.20u in De Zaal.
WINTERCONCERT JINGLE ALL THE WAY 17 DECEMBER AS
Komt dat horen, komt dat zien! Zie aankondiging verderop.

Eetplein
g

Griendtsveen
Lekker samen eten voor iedereen

Het volgende eetpunt in Griendtsveen is woensdag 6 december 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 4 december 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 4 december 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

KERSTMIDDAG KBO.
Op maandag 18 december is onze traditionele Kerstmiddag in het
gemeenschapshuis. We beginnen om 13.30u met een Kerstdienst,
daarna gezellig samenzijn met muzikaal entertainment. We sluiten af
met een kerstdiner. In verband met het bestellen van dit kerstdiner willen we graag weten wie er
allemaal deel zal nemen. U kunt zich aanmelden voor 10 december bij Arnold Buijs, tel. 0493529351 of Ton Bukkems, tel. 06-21513560 of per mail: kbo@griendtsveen.org.
Graag ook aangeven wanneer U opgehaald wil worden.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
PROGRAMMA
zaterdag 2 december
zaterdag 2 december
zondag 3 december
zondag 3 december
zondag 3 december
UITSLAGEN
zaterdag 25 november
zaterdag 25 november
zondag 26 november
zondag 26 november

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

Mierlo Hout JO8-4
Grashoek JO11-2
Someren 7
Panningen 5

ZSV JO8-3
RKSVN JO11-2
Neerkandia 3
Racing Boys 1
SV H'veen/G'veen 2

SV H'veen/G'veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen JO11-1G
SV H'veen/G'veen 1
SV H'veen/G'veen 3

09:00
11:00
10:00
11:00
12:00

3
3
8
3

-

uur
uur
uur
uur
uur

9
1
0
0

NIEUWJAARSRECEPTIE
Op zondag 14 januari 2018 wordt in de kantine van Sportpark “De Stikker” de nieuwjaarsreceptie/borrel van SV
Helenaveen - Griendtsveen gehouden. Meer informatie volgt.
Stichting gemeenschapshuis de Zaal,
Griendtsveen
Ruimte te huur in Gemeenschapshuis de Zaal!
Op zoek naar een gezellige ruimte waar je met een groep (max. 25 personen) terecht kunt? De voormalige
peuterspeelzaalruimte is weer beschikbaar voor verhuur.
De voormalige peuterspeelruimte (48 m²) is ook uitermate geschikt als kantoor- of praktijkruimte en is uitgerust
met eigen opgang, een kleine keuken en een ruime buitenruimte met houten berging.
Er is WIFI door het hele gebouw. Van het sanitair van het gemeenschapshuis kan gebruik worden gemaakt.
Voor vergaderingen, bijeenkomsten en presentaties kan tegen vergoeding eenvoudig gebruik worden gemaakt
van de overige ruimtes in het gemeenschapshuis.
Er zijn voldoende parkeervoorzieningen, en het gebouw is toegankelijk voor rolstoelers.
Dus als u belangstelling hebt voor een ruimte, schroom dan niet om een kijkje te nemen.
Contact
Voor mogelijkheden, prijzen kunt u, geheel vrijblijvend, contact opnemen met Ingrid Stam, (penningmeester
van het gemeenschapshuis): telefoon 0493- 529311, email icm.stam@home.nl

SAMEN UIT BUS.
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag
Dinsdag
Donderdag

12
14
15
17
19
21

dec
dec
dec
dec
dec
dec

09:00-13:00 uur
13:30-17:00 uur
10:00-17:00 uur
14:00-17:00 uur
09:00-13:00 uur
09:00-18:00 uur

Markt Horst
Rondleiding in de Lambertuskerk, Horst
Winkelen in Geldern
Koffie drinken in de regio
Markt Horst
Centrum Den Bosch

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
E-mail:
info@samenuitbus.nl
Website:
www.samenuitbus.nl

