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VAN DE REDACTIE:
Voor U ligt de eerste aflevering van dit jaar. Mogen wij U weer veel leesplezier toe wensen.

RONDGANG MEDEDELINGENBLAD.
Van 08 t/m 21 januari wordt de jaarlijkse rondgang voor het Mededelingenblad gehouden. Het
Mededelingenblad is geen abonnementenblad, maar dankzij een minimale bijdrage van 4 euro
per gezin/wooneenheid kunnen we er samen voor zorgen dat U ook in 2018 weer elke week op
de hoogte gehouden wordt van het Griendtsveens nieuws. Mogen wij rekenen op uw bijdrage als
we bij U aan de deur komen.

KERKBERICHTEN.
A.s. zondag 7 januari is er GEEN H.Mis.
In verband met de griep van Ben en nu nog een aanval van jicht hebben we besloten in
overleg met Ben om deze H.Mis ook te laten vervallen.

GOEDE DOEL KERSTMIS:
Mocht U nog een gift willen doen aan de Voedselbank dan kan dat altijd. Voor meer informatie
kunt U terecht op de site van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken:
www.voedselbankennederland.nl. Zelf overmaken:
Vereniging van Nederlandse Voedselbanken; omschrijving: donatie Voedselbanken Nederland;
Bankrekeningnummer: NL21 RABO 0107 150824 o.v.v. incassantennummer: NL54ZZZ579773210000

GEZOCHT : muzikant voor Kinderkoortje “De Peelzangertjes”
Op tweede kerstdag hebben we weer volop kunnen genieten van het enthousiaste optreden van
de Peelzangertjes, of beter gezegd: zangeressen. Muzikaal begeleid door Stefan op keyboard en
Sander op de gitaar en drie jonge gitaristen.

Aangezien Sander gaat stoppen zijn we op zoek naar vervanging, liefst een gitarist
die ons kinderkoortje samen met Stefan kan begeleiden.
We treden twee keer per jaar op, met Palmpasen en op tweede Kerstdag en we oefenen 6
avonden (een uurtje) daaraan voorafgaand.
Heb je eventueel belangstelling of ken je iemand die dat zou kunnen en willen doen neem dan
vrijblijvend contact met ons op. We horen graag van je. Maria, Carla, Marion, Stefan.
Voor meer informatie: Maria Dekkers 0493-529489 of 06 286 833 73
KERKPOETSEN.
Op dinsdag 9 jan. poetsen we de kerk. Op 8 jan. zullen de kerstspullen opgeruimd worden zodat
we volop vooruit kunnen.
Degene die aan de beurt zijn hebben het rooster ontvangen. Zij worden om 9.00uur verwacht.
DANK JE WEL KOFFIE.
Op donderdag 11 jan. hebben we om 20.00uur de “dank je wel koffie“ bij Herberg de
Morgenstond. IEDEREEN, ook de spinnenjagers zijn van harte welkom.
Een kleine manier om DANK JE WEL te zeggen, we hopen velen van jullie bij de Morgenstond te
zien.

VROUWENBEWEGING,
Op woensdag 17 jan. hebben we onze eerste bijeenkomst van 2018.
De JAARVERGADERING staat op het programma en aansluitend een HAPJESPROEVERIJ.
Denken jullie nog aan het opgeven bij een van de bestuursleden!!

FANFARE RENANTIA.
Maandag 08 januari: 20.00 uur: Repetitie.

SCHAATSEN VRIJDAG 5 JANUARI 2018.
Voor iedereen die zich op heeft gegeven voor het schaatsen.
Wij verzamelen bij het speeltuintje en vertrekken om 12.30 uur.
(zorg dat je op tijd bent)
Iedereen moet zelf zorgen voor schaatsen, muts en
handschoenen.
Schaatsen zijn te ook daar te huren voor ongeveer 5 euro.
( voor eigen rekening)
Je mag zelf nog wel iets lekkers meenemen en wat te drinken.
Wij verwachten rond 17.30 weer terug te zijn in Griendtsveen.

BIOSCOOP 6 JANUARI 2018.
Voor iedereen die zich op heeft gegeven voor de film.
Wij verzamelen bij het speeltuintje en vertrekken om 12.30 uur.
(zorg dat je op tijd bent)
We gaan naar de film Ferdinand. We verwachten rond 15.45 weer terug in Griendtsveen te zijn.

KBO GRIENDTSVEEN.
Het jaar 2018 is aangebroken. De leden van de KBO hebben inmiddels allemaal het nieuwe
programma voor dit jaar ontvangen. Daarin ook gegevens over het overmaken van de contributie
voor het voor ons liggende jaar. Mogen wij daarbij op uw medewerking rekenen zodat we alle
geplande en te plannen activiteiten weer kunnen uitvoeren. Rest mij nog namens het bestuur U
allen alle goeds te wensen. Daarvoor als inspiratie het volgend gedichtje:
We wensen jullie erg genegen
Zoveel geluk en zegen
Als er zijn druppels in de regen
Een gelukkig en gezond 2018!

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
NIEUWJAARSRECEPTIE
Op zondag 14 januari 2018 wordt in de kantine van Sportpark “De Stikker” de nieuwjaarsreceptie/borrel van SV
Helenaveen - Griendtsveen gehouden.
11.00 uur

Aanvang rikken/toepen/miezelen met prijzen
Aanvang Snerttoernooi (aanwezig 10.45 uur)
14.00 uur
Einde Snerttoernooi en kaarten
Start lotenverkoop voor de loterij
14.15 uur
Nieuwjaarstoespraak en huldiging van jubilarissen, scheidende bestuursleden en
overige vrijwilligers
15.15 uur
Loterij met superprijzen
15.30 uur
Binnen gezellige muziek en buiten ’n frietje en een setje snacks
De koffie/thee en vlaai is deze dag gratis en natuurlijk de snert ook.
De overige drank is de hele dag voor eigen rekening.
De kosten voor de frietwagen bedragen € 6,00 p.p. (contant betalen). Opgeven (alleen of met
voor de frietwagen kan bij
Michiel Penninx; michiel.penninx@planet.nl
Peter Fleurkens; pfleurkens@live.nl
In Griendtsveen staat om 10.30 uur een bus klaar die omstreeks 18.00 uur weer terugrijd naar
Griendtsveen.

partner)

CARNAVALSVERENIGINGEN GRIENDTSVEEN EN HELENAVEEN OP T VOETBALVELD?!
Het eerste deel van het voetbalseizoen is klaar, en onze jeugdteams hebben het uitstekend gedaan. Onze
JO8 heeft het zelfs gepresteerd om als 2e te eindigen. En tijdens de kerstvoetbaldagen en het
kerstvoetbaltoernooi heeft onze jeugd ook weer prima gepresteerd en zijn er wat medailles en een beker
mee naar huis gekomen. Maar ook d’n elfde van d’n elfde is het carnavalsgedruis weer los gebarsten in
onze Peeldorpen. En dit jaar heeft SV Helenaveen/Griendtsveen de carnavalsverenigingen de Klotbultjes
en de Peelpluimen uitgenodigd om samen iets geks carnavalesk maar ook sportiefs te doen.
27 januari ’s middags nodigen we alle Griendtveense en Helenaveense jeugd tot en met 16 jaar uit om
naar een gezellige middag op ons sportpark de Stikker in Helenaveen te komen van 14.00 – 17.00 uur.
Misschien gaan we wel op een gekke carnavalsmanier iets met voetbal doen en die leden van de raad van
elf eens uitdagen zich van hun meest sportieve kant te laten zien. Benieuwd en zin in? Kom dan gewoon
de 27e januari naar de kantine van de voetbalclub in Helenaveen. Carnavalskleding mag maar is niet
verplicht.
ALGEMENE LEDENVERGADERING GRIENDTSVEEN
UITNODIGING!!!
ZEER BELANGRIJK!!!
Voor alle leden, rustende leden, ereleden, leden van verdiensten en ouders van de jeugdspelers is er op dinsdag 16
januari een algemene ledenvergadering in Gemeenschapshuis de Zaal. Aanvang 20:00 uur.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld i.v.m. de toekomst van onze vereniging.
Met vriendelijke groet, het bestuur

