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VAN DE REDACTIE.
Voor U ligt de eerste aflevering van 2017. Wij wensen U weer veel leesplezier.
RONDGANG MEDEDELINGENBLAD.
Van 08 t/m 22 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 2017 weer elke week op
de hoogte gehouden wordt van het Griendtsveense nieuws. Mogen wij rekenen op uw bijdrage
als we bij U aan de deur komen.

KERKBERICHTEN.
Donderdag 05 januari (vanavond)
19.00 uur: Avondwake voor Pietje Vorstenbos.
Vrijdag 06 januari om 12.00 uur is de crematieplechtigheid in Venray.
Zondag 08 januari: Viering van Driekoningen; openbaring des Heren.
09.45 uur: H. Mis. Intentie voor fam. Van den Eijnden – Crouwers, voor familie van
Neerven-Martens, voor fam. Bukkems en voor leden en overleden leden van de
Vrouwenbeweging.
14.30 uur: Doopsel Enya Adriaans, Dochter van Gijs Adriaans en Emma Verhoeven
Zondag 15 januari: LAATSTE Gezongen Eucharistieviering met medewerking van ons Kerkelijk
Zangkoor.

KERKPOETSEN.
De eerste keer poetsen is op dinsdag 17 jan. Degene die dan aan de beurt zijn krijgen het
rooster een dezer dagen in de bus.
Jaarlijks poetsen we 5 keer per jaar met ruim 30 dames onze kerk. We poetsen op maandag,
dinsdag, woensdag en donderdagmorgen van 9.00 tot uiterlijk 12.00 uur. We proberen jaarlijks
het schema zo te maken dat iedereen maar èèn keer aan de beurt is, dan is het voor niemand
’n zware belasting. Als er nog dames zijn die ’n paar uurtjes per jaar over hebben om ook te
komen helpen dan horen we dat graag. U mag aangeven welke morgen u het beste schikt,
HELPT U OOK MEE! Aanmelden bij Marij Knapen tel. 529213 , mail h.knapen5@kpnplanet.nl
of briefje in de bus op Helenaveenseweg 50. Namens alle poetsers al bij voorbaat hartelijk dank.
Als dank voor de inzet van alle poetsers hebben we op DONDERDAG 12 jan. weer de “ DANK
JE WEL KOFFIE “. Ook nieuwe leden zijn daarbij van harte welkom. We komen om 20.00uur bij
Herberg de Morgenstond bij elkaar.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
Zondag 8 januari is er de 2e WST aanvang 11.00 uur.

FANFARE RENANTIA.
RepetitIe maandag 9 januari
Wekelijkse repetitie van 20-22u in De Zaal
50-jaar getrouwd in 2017?
De echtparen van Griendtsveen en Deurnese Hoek, die dit jaar 50 jaar getrouwd zijn, en ter gelegenheid
hiervan een serenade door ons op prijs stellen, worden van harte uitgenodigd dit kenbaar te maken bij
ons secretariaat, Hetty Kösters, tel. 529592, of per e-mail aan fanfarerenantia@hotmail.com.

VROUWENBEWEGING.
Zondag 8 jan. 9.45uur H. MIS voor leden en overleden leden van de Vrouwenbeweging.
Woensdag 11 jan. 19.30uur : Jaarvergadering en Indonesische gerechten.
We beginnen deze avond vroeger zodat we voor het Indonesisch koken meer tijd over hebben.
Tijdens de kook demonstratie met uitleg, zullen ’n aantal gerechten worden bereid door Dhr. Ton
Nelissen uit Reuver. Natuurlijk mogen we alles proeven en krijgen we de recepten na afloop mee
naar huis.
We hopen op ’n grote belangstelling.

INFO SV HELENAVEEN / RKSV GRIENDTSVEEN.
RKSV GRIENDTSVEEN WENST IEDEREEN EEN GEZOND EN SPORTIEF 2017!
Jubilaris RKSV Griendtsveen
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari zal Wilfried Holtackers gehuldigd worden voor zijn 40
jaar lidmaatschap van onze voetbalvereniging.
Nieuwjaarsreceptie/borrel
Beste voetballiefhebbers,
Op 8 januari 2017 wordt in de kantine van Sportpark “De Stikker” de nieuwjaarsreceptie/borrel van SV
Helenaveen/RKSV Griendtsveen gehouden.
Programma :
11.00 aanvang rikken/toepen/miezelen met prijzen
11.00 aanvang Snerttoernooi (aanwezig 10.45 uur)
14.00 einde Snerttoernooi en kaarten en start lotenverkoop voor de loterij
14.15 Nieuwjaarstoespraak en huldiging van jubilarissen en scheidende bestuursleden.
15.15 Loterij met superprijzen
15.30 WinterBBQ met gezellige muziek
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 winter BBQ bedragen €7,50 p.p (contant betalen).
In Griendtsveen staat om 10.30 uur een bus klaar, die omstreeks 18.00 uur weer terugrijdt naar Griendtsveen.
Opgave (alleen of met partner) voor de winter BBQ kan bij:
Michiel Penninx: michiel.penninx@planet.nl; Peter Fleurkens: pfleurkens@live.nl
Jaarvergadering
Op woensdag 25 januari 2017 organiseert RKSV Griendtsveen de laatste jaarvergadering voor alle leden en ouders
van jeugdleden van onze vereniging. Aanvang : 20.00 uur: Locatie: Gemeenschapshuis de Zaal (Handboog)

