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RONDGANG MEDEDELINGENBLAD.
Mogelijk hebt U dit bericht vorige week gemist. 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.
Bij het ter perse gaan van deze aflevering was er ca. 350 euro binnen. Nog lang niet het
streefdoel. 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 19 januari: 11.00 uur: H. Mis.
Intentie voor fam. Sleegers – Welten.
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)

FANFARE RENANTIA.
Maandag 20 januari
Repetitie van 20.00 tot 22.00u in De Zaal

DE ZONNEBLOEM
Op dinsdag 21 januari is er voor de gasten van de Zonnebloemafdeling Horst een gezellige
middag bij PETC+ in Hegelsom, met medewerking van Toneelgroep 60+.
Vertrek uit Griendtsveen om 12.45u, terug ca 16.30u.

BIJDRAGE MEDEDELINGENBLAD:
Bankrekeningnummer NL87 RABO 0348110537 t.n.v.Dorpsraad Griendtsveen.

Eetplein Griendtsveen
gwegens succes uitgebreid!
Eetplein wordt
Het samen eten bij de Morgenstond bevalt de deelnemers zo goed, dat er in overleg met Gerald
is besloten om in het vervolg 2x per maand samen te eten, iedere 2e en 4e donderdag van
de maand. Er zijn voldoende plaatsen, dus kom een keer mee-eten en ervaren hoe lekker en
gezellig dat is!
Lekker samen eten voor iedereen en tegelijkertijd gezellig buurten!
Het volgende eetpunt in Griendtsveen is donderdag 23 januari en u bent van harte
welkom!
U bent welkom bij Herberg de Morgenstond, tussen 11.45 uur en 12.00 uur wordt u verwacht. Vanaf
12.00 uur wordt een heerlijk warm diner voor u en uw plaatsgenoten geserveerd. Dit alles voor slechts
€ 11,75, exclusief de consumpties (niet verplicht).
Bent U 55+ en wilt u deelnemen aan het eetpunt dan kunt u zich aanmelden tot dinsdag 21 januari
12u. U bent van harte welkom om een keertje deel te nemen zodat u een eerste indruk krijgt. Aan
het einde van uw eerste eetpunt besluit u of u vaker wil deelnemen.
Heeft u vragen, interesse of wilt u zich aan- of afmelden (vóór dinsdag 21 januari 12u) of afmelden
dan kunt u contact opnemen met Joke Steeghs telefoonnummer 0493 529266.
Mag ook via de email: jmjsteeghs@onsbrabantnet.nl
Eetplein Griendtsveen wordt mede georganiseerd door KBO Griendtsveen
Contactadres→ kbo@griendtsveen.org

CS Klotbultjes presenteert: Vasteloavescafe

Op woensdag 22 januari komt L1 in Griendtsveen opnames maken.
De omroep wil van onze carnavalsvierders weten hoe ze de
carnaval beleven!!! In Herberg De Morgenstond bent u vanaf 20u
van harte welkom, al of niet verkleed. Wij laten ons verrassen met
wat er komen gaat deze avond!!
Namens, de prinsen, adjudanten, Griendtsveense raad,
dansmarietjes, alle vrijwilligers en bestuur van CS De Klotbultjes
heten we u van harte welkom om de opnames bij te wonen.

