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RONDGANG MEDEDELINGENBLAD.
Het digitale tijdperk neemt steeds verder toe, mensen hebben steeds minder contant geld in huis.
Ook de Dorpsraad wil een nieuwe weg inslaan met de rondgang voor het Mededelingenblad.
Met ingang van 2020 willen we niet daadwerkelijk met de collectebus huis-aan-huis rond gaan
maar willen we de inkomsten die nodig zijn voor het Mededelingenblad om daarvan de uitgaven
te betalen, zoals bezorging, redactie, papier gaan inzamelen via een speciaal daarvoor
geopende bankrekening. Het bedrag willen we stellen op 5 euro per huishouden, maar meer is
natuurlijk altijd welkom. Lukt het niet om op deze manier zo’n 1150 euro per jaar bij elkaar te
krijgen dan moeten we misschien volgend jaar toch weer met de collectebus rond. Maar wij
hopen op de medewerking van alle inwoners van Griendtsveen en de Deurnese Hoek om dit te
doen slagen.
Het bankrekeningnummer is NL87 RABO 0348110537 ten name van Dorpsraad Griendtsveen.
Bent U niet in staat om per bank te betalen dan mag U natuurlijk altijd nog een envelop met
inhoud inleveren bij de redactie, Helenaveenseweg 4.

KERKBERICHTEN.
Zondag 12 januari: Geen H. Mis.
Ook dit jaar zijn de missen in principe om de 14 dagen, dus de volgende mis is op zondag
19 januari om 11.00 uur.
AFSPRAKEN over dopen, huwelijken etc. kunt U melden bij de parochie. Wij geven dit door aan Horst,
daar wordt dan de rest geregeld (datum,tijd, inhoud etc.) Naast onze parochie (tel.06-21513560 of
parochie@griendtsveen.org) kunt U ook terecht bij het algemeen secretariaat in Horst: Hoofdstraat 7,
5961 EX Horst tel. 077 3981416 (secretariaat ma, di, do en vrij bereikbaar van 10.00 tot 12.00uur)

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 13 januari tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Vrijwilligers die
mee willen helpen met het onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom. Het onderhoud van
het kerkhof is gepland in de oneven weken.

KERKPOETSEN.
In het nieuwe jaar poetsen we op DINSDAG 14 JAN. de kerk voor de eerste keer in het nieuwe jaar.
Degene die dan aan de beurt zijn krijgen nog persoonlijk bericht.
Op DONDERDAG 16 JAN. hebben we de DANK JE WEL KOFFIE bij Herberg de Morgenstond om 20.00uur.
Dames en heren noteer deze datum al vast in je nieuwe agenda want alle poetsers zijn van harte welkom!
WIJ WENSEN IEDEREEN EEN GELUKKIG EN VOORAL GEZOND 2020.

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 11 januari ophalen oud papier
Hiervoor worden de volgende personen om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht:
Ans v.d. Linden en Peter Poels
Maandag 13 januari
Repetitie van 20.00 tot 22.00u in De Zaal
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!

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
Beste voetballiefhebbers,
op 12 januari 2020 wordt in de kantine van Sportpark “De Stikker” de vierde 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 erelid Wim vd Werf, jubilarissen
en bedankwoordje voor scheidende bestuursleden en vrijwilligers.
15.15 Loterij met superprijzen
15.30 Binnen gezellige muziek en buiten ’n “ijskoude” winter-BBQ.
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 BBQ bedragen €12,50 p.p voor volwassenen en voor kinderen €5,00 (contant betalen
op de middag zelf).
In Griendtsveen staat om 10.45 uur een bus klaar, die omstreeks 19.00 uur weer terugrijdt naar
Griendtsveen.
Opgave (alleen of met partner/kinderen) voor de BBQ kan bij:
Hubert Jöris: secretaris@svhelenaveengriendtsveen.nl
Deelname aan de BBQ kan alleen als je je uiterlijk 4 januari hebt aangemeld.
Ook dit jaar zal er vanuit Griendtsveen een bus rijden, deze vertrekt om 10.45 en gaat rond 19.00 weer
terug. Opgeven voor de bus kan eveneens via de mail: Opgave voor 6 januari 2020
Wij hopen jullie allemaal in het nieuwe jaar te begroeten.

WEEKBLADEN:
Zoals U vorige week al gemerkt hebt, is/zijn er nog geen bezorgers voor het Weekblad voor
Deurne en Hallo. Dit blijft dus een actueel punt. Hebt U nog tijd over en bent U op zoek naar een
bijverdienste meld U dan aan als bezorger.

