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KERKBERICHTEN.
Zondag 11 en 18 februari: De diensten van beide zondagen vervallen.
In verband met ziekte van Ben zullen de diensten van deze beide zondagen vervallen.

DE PEELZANGERTJES: PALMPASEN; EN GITARIST GEZOCHT.
Het duurt natuurlijk nog wel eventjes voor het Pasen is, en eerst is het nog Carnaval, maar de tijd
gaat snel en daarom gaan we vanaf dinsdag 20 februari weer oefenen voor het zingen in de
gezinsmis van Palmpasen (zondag 25 maart)
Alle kinderen vanaf groep 4 die het leuk vinden om te zingen zijn van harte welkom. We oefenen
in de kerk (via de sacristie, zij ingang van de kerk) elke dinsdagavond van 18.45 tot 19.45.
En natuurlijk gaan we van tevoren ook weer zo’n mooie palmpaasstok maken.
We hebben weer begeleiding van Stefan op Keyboard en we hebben een gitarist uit Deurne
bereid gevonden ons met Palmpasen te begeleiden. Maar voor de toekomst zijn we nog op
zoek naar een gitarist. Wie meldt zich aan??
We hopen op dinsdag 20 februari om 18.45 iedereen terug te zien die met Kerstmis
meegezongen heeft en hopelijk ook nog wat nieuwe gezichten!
Marion, Carla en Maria.

SERVIESGOED TE HUUR.
Beste mensen,
Bij het huren van de Zaal of een feestje thuis is er nog steeds de mogelijkheid om serviesgoed te
huren. De Vrouwenbeweging heeft het nodige hotelporselein en grote koffiepotten te huur
tegen aantrekkelijke prijzen.
Voor informatie kunt u terecht bij Carla Vossen, Lavendellaan 29, tel.529598

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
UITSLAGEN
zondag 4 februari

RKSVN 2

SV H'veen/G'veen 2

CARNAVAL IN GRIENDTSVEEN..
In dit Mededelingenblad de allerlaatste informatie voor het komende weekend.
Veel plezier tijdens de dolle dagen.

0 - 0

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zondag 11 en dinsdag 13 februari is de handboog gesloten in verband met het carnaval.

De leden en bestuur van Griendtsveens Uitspanning wenst iedereen een

te gekke carnaval met veel lol en plezier

Hallo kinderen uit Griendtsveen,
Er komt weer een nieuwe activiteit aan: Frietjes eten & film kijken!
Wanneer: Donderdag 15 februari
Waar: Het jeugdgebouw in ‘De Zaal’
Hoe laat: 18.00-20.30
Leeftijd: Vanaf groep 3
Kosten: €3,Je kunt jezelf vóór 10 februari opgeven via sjgpapparazzi@hotmail.com
Groetjes de leiding van SJG Papparazzi

Knapzak van het jaar 2018
Ja de Knapzak van het jaar is bekend.
In totaal zijn er 486 stemmen uitgebracht.
Verdeeld over 41 namen
Waarvan er 18
Waarvan er 1

1 stem kregen
de naam Trump draagt !!

Waarvan er ook al een aantal een keer tot Knapzak zijn uitgeroepen.
Waarvan er ook een aantal geen Knapzak willen worden.
Waarvan er ook al vele vaker genomineerd zijn.
Waarvan er ook nog nooit eerder genoemd zijn
De top 5 bestaat uit 6 personen
Te weten

in alfabetische volgorde

Hans vd Akker
Bennie v Limbeek
Frank Ramaekers
Rick Rongen
Carlo Spreeuwenberg
Soraya Willems

Wie van de 6 is het ?
We weten het a.s. maandag om 21.00 uur
Naar ik hoop kunnen de genomineerden aanwezig zijn.
Groet Gerold

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 10 februari ophalen oud papier
Hiervoor worden de volgende personen om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht:
Henk Toonen en Mariet van Dijnen. (Denk aan het papier bij de school)
INZAMELING OUD PAPIER
A.s. zaterdag komen enkele leden huis aan huis oud papier ophalen met de kraakwagen. Wilt u
dit, goed gebundeld of in een doos en hanteerbaar voor 1 persoon, vóór 9.00u aan de weg
zetten? Hartelijk dank alvast voor uw bijdrage!
OPTOCHT
Dinsdag 13 februari trekken we mee in de optocht door het
Klotbultjesrijk. Houd de mail in de gaten voor de allerlaatste
informatie.

