MEDEDELINGENBLAD
VOOR
GRIENDTSVEEN
VIJFENVEERTIGSTE JAARGANG
Redactie: Helenaveenseweg 4; Tel. 06-21513560

AFLEVERING 5
E-mail: mededelingenblad@griendtsveen.org;
Internet: http://www.griendtsveen.org

1 FEB. 2018
Bezorging: 0493-529443

KERKBERICHTEN.
Zondag 4 februari:
09.45 uur: H.Mis. Intentie is voor Martien v.d. Eijnden.

FANFARE RENANTIA.
Repetitie maandag 5 februari
Wekelijkse repetitie van 20-22u in De Zaal

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Maandag 5 febr. gaan wij naar Liessel bij Kunst en Vriendschap.
Aanvang 20.00 uur. Vertrek 19.30 uur. Vervoer Frans Maas.
Dinsdag 6 febr. is de handboog gesloten.

Eetplein Griendtsveen
g
Het volgende eetpunt in Griendtsveen is woensdag 7 februari en u bent van harte welkom!
Lekker samen eten voor iedereen

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 5 februari 9u. 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 5 februari 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

CARNAVAL IN GRIENDTSVEEN:
Deze week al diverse bijlagen met de activiteiten voor de dolle dagen en nog een oproep
om via DMG Deurne op het carnavalslied van Sander Voets te stemmen.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
zondag 4 februari

RKSVN 2

SV H'veen/G'veen 2

12:00 uur

REÜNIE
Op 14 januari j.l. heeft SV Helenaveen Griendtsveen de jaarlijks terugkerende nieuwjaarsreceptie
gehouden. Tijdens deze bijeenkomst is Wil Cox onderscheiden voor zijn 50-jarige actieve lidmaatschap,
wat tot op heden een unicum is binnen onze club.
Vanwege dit feit is besloten om een “reünie” van (oud)-spelers en oud-trainers te organiseren die wordt
gehouden op zaterdag 16 juni. Op die zaterdagmiddag wordt er een wedstrijd gespeeld waarvoor tal van
(oud)-leden uitgenodigd worden die voetballend maar ook anderszins actief zijn geweest bij de
voetbalvereniging in de periode dat Wil zelf ook gevoetbald heeft. Er zijn al bijv. diverse trainers
benaderd om hun enthousiasme te peilen en allen hebben toegezegd graag hierbij aanwezig te willen
zijn.
Dus ben jij in die periode speler, leider, bestuurder, kantinebeheerder, lid van een of andere commissie,
of andere vrijwilliger geweest dan ben je welkom op deze middag/avond waarvan we hopen dat er dat
eentje wordt om nooit meer te vergeten. Over de verdere ontwikkelingen (uitnodigingen, aanmeldingen,
dagindeling, programma) wordt je via het weekbericht maar ook via Facebook op de hoogte gehouden.
Als je een van al deze mensen bent en ideeën hebt over de invulling van deze dag dan is je mening en of
gedachte daaromtrent welkom en kun je je melden bij:
Marcel Cox: 06-13903021 of
Michiel Penninx: 06-51957562

Knapzak van het jaar 2018
Wie wordt de volgende Knapzak van het jaar. Er was aangekondigd dat er tot 29
januari gestemd kon worden.
Maar we willen dit met nog één weekje verlengen.
Er zijn tijdens de kletsavond al vele stemmen uitgebracht.
Deze zijn ondertussen al geteld.
Het spant er om.
Dus laat je stem achter in het café, hier liggen de stembriefjes op de bar.
Volgende week donderdag worden de vijf kanshebbers in dit Mededelingenblad bekend gemaakt.
Dus stemmen kan nog voor 5 februari

EVENEMENTENKAST LAVENDELLAAN
De gemeente Horst aan de Maas heeft onderzoek gedaan naar de evenementenkasten in de
gemeente. Dat zijn de stroomkasten die voor evenementen worden gebruikt. Uit het onderzoek is
o.a. gebleken dat de evenementenkast aan de Lavendellaan in Griendtsveen bijna niet gebruikt
wordt. Omdat voor de evenementenkast jaarlijks kosten gemaakt worden, wordt de
evenementenkast verwijderd. Mocht er in de toekomst een evenement georganiseerd worden,
dan kan een aggregaat worden ingezet voor de stroomvoorziening. U kunt dit dan via de
gemeente laten regelen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de gemeente via
techniek@horstaandemaas.nl.

