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U ontvangt vandaag de vakantie-aflevering van het Mededelingenblad. De volgende aflevering
verschijnt op donderdag 09 augustus. De verenigingen draaien bijna allemaal op een lager
pitje, tijd om de persen ook even stil te leggen. Wij wensen iedereen een paar zonnige weken
toe. Gaat U op reis dan wensen we u een behouden thuiskomst. Blijft U thuis, geniet van ons
eigen dorp en haar omgeving.

KERKBERICHTEN.
Zondag 22 juli:

11.00 uur: H. Mis.

Zondag 05 aug.:

11.00 uur: H. Mis. Intentie voor Jan ter Voert.

Zondag 15 en 29 juli en 12 augustus geen H.Mis.
AFSPRAKEN over dopen, huwelijken etc. blijven gewoon lopen via 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 16 en 30 juli tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Voorlopig zal
dat ook elke twee weken gebeuren. Vrijwilligers die mee willen helpen met het onderhoud van
het kerkhof zijn en blijven welkom.

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 14 juli oud papier ophalen
Hiervoor worden de volgende personen om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht:
Jan Gielens en Riny Lemmen
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!
Vakantietijd
Na het terrasconcert, wat wederom goed bezocht werd, wellicht mede door het mooie weer,
hebben we afgelopen maandag nog een gezellige afsluiting gehad. En nu is het tijd vakantie!
We wensen onze leden, maar ook alle inwoners van Griendtsveen en Deurnese Hoek een hele
mooie zomer toe en een fijne vakantie!

KBO GRIENDTSVEEN:
Op woensdag 12 september is het weer tijd voor “Beleef de dag”. Wij
houden U op de hoogte van de inschrijfmogelijkheden. Wilt U dan mee
fietsen, houd dan vast deze datum vrij.
Op 28 en 29 september is de Beleefplus-beurs voor 50+ in Venray.
Meer informatie over het jaarlijkse uitstapje ontvangt U ook na de vakantie van het Mededelingenblad.

KINDERVAKANTIEWERK GRIENDTSVEEN
1e dag:
Zaterdag 21 juli is het zover, de eerste dag van het
kindervakantiewerk.
Het belooft een avontuurlijke dag in Griendtsveen te worden.
We verwachten jullie om 10 uur in het speeltuintje met
schoenen waar je goed op kunt lopen. Voor wat te eten en
drinken zorgen wij. Om 16 uur zit onze dag er weer op en
kunnen we allemaal weer moe maar voldaan vanuit het speeltuintje huiswaarts.
2e dag:
Zaterdag 11 augustus is de tweede kindervakantiewerkdag. Wat gaan we doen?
Verrassingsdag? Trek-er-op-uitdag? Zwemdag? Zorg in ieder geval voor goei schoeisel en
zwemkleren (zonder lunchpakket, dat regelen wij).
Dan zou het wel eens een zeer-goeie-zindag-op-zaterdag kunnen worden!!!
Aanvang 10 uur in het speeltuintje. Verwachte terugkeer 16u30.
Als jullie nog op vakantie gaan, geniet ervan en kom uitgerust terug!!!
Met kindervakantiewerk-groet, Bestuur KVW
Twan-Jolanda-Frank-Soraya-Bennie-Merel

Beste Klotbultjes,
DAT MAG IN DE KRANT .....
We willen ook komend seizoen de carnavalskrant van het
Klotbultjesrijk weer vullen; het liefst met uw bijdrage!!
Daarvoor zijn we op zoek naar leuke, grappige gebeurtenissen in
Griendtsveen, die het vastleggen waard zijn. Blunders, toevallige
samenlopen van omstandigheden en verhalen, die het delen waard
zijn.
Niet kwetsend, eventueel geanonimiseerd maar wel controleerbaar, graag met mooie foto erbij.
Dus.......
Verwart de Rabo Griendtsveen met America? Heb je meegedaan aan het buikspierkwartier?
Dacht je dat we van de blauwe bus af waren maar is hij toch weer terug? Werk je hard aan een
wit kunstwerk en vliegt het stof je om de oren? Wat is er aan de hand? Leg het uit met je
talentvolle pen en mail jouw grappige belevenis aan INFO@DEKLOTBULTJES.NL
De leukste inzendingen worden opgenomen in De Klotkieker van 2019!!!
O ja, wij wensen u een geweldige vakantie toe!!!!
Bestuur CS De Klotbultjes.

TE KOOP:
2 skelters , Mamoet en 2 opvouwbare fietsen. Te bekijken vrijdag 13 juli tussen 16.00u. en
20.00 u. H. Knapen Helenaveenseweg 50.

