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RONDGANG MEDEDELINGENBLAD.
Bij voorbaat al dank aan iedereen die weer bijgedragen hebben aan de rondgang.
Dit weekend komen we nog een keer rond bij mensen die niet thuis waren.

KERKBERICHTEN.
Zondag 21 januari:
09.45 uur: H.Mis. Intentie is voor Willie van Mullekom.
Afgelopen zondag hadden we het koor Zanglust uit Meterik op bezoek en op zondag 28 januari
staat het koor Terpsichore uit Erp op het programma.

VROUWENBEWEGING.
BESTE MENSEN,
In het weekend van 17 en 18 MAART organiseren wij, de Vrouwenbeweging, weer een
WANDELWEEKEND.
Evenals vorig jaar gaan we met de peuters en basisschoolkinderen een project doen.
U herinnert zich vast nog wel dat we vorig jaar het “BRUGGENPROJECT “gehad hebben, wat
een enorm succes is geweest.
Dit jaar gaan we werken met OUD schoeisel waar we “KUNSTSCHOENEN” van gaan maken.
Nu zijn we daarom op zoek naar: OUDE schoenen, laarzen, wandelschoenen, pumps, alle
modellen en maten zijn goed!
U zult verrast zijn wat de kinderen daarvan kunnen maken.
U kunt de schoenen inleveren bij: Carla Vossen, Lavendellaan 29 of bij Jannij Buijtenweg,
Kanaalweg 2 of Marij Knapen, Helenaveenseweg 50.
Namens alle kinderen al bij voorbaat hartelijk dank.

KBO GRIENDTSVEEN: KIENMIDDAG.
Maandag 22 januari om 14.00 uur is de kienmiddag in de
Handboog. Deze middag is ook toegankelijk voor niet-leden
of mogelijk nieuwe leden van de KBO Griendtsveen.
(zie ook bijlage)

FANFARE RENANTIA.
Zondag 21 januari Receptie Klotbultjes
Om 14.00u verzamelen bij De Zaal.
Repetitie maandag 22 januari
Wekelijkse repetitie van 20-22u in De Zaal
RONDGANG VERJAARDAGSACTIE
Volgende week zullen Her Knapen en Ans van der Linden rondgaan bij de jarigen van afgelopen
november en december. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zondag 21 jan is er de 3e wedstrijd voor het WST aanvang 10.00 uur.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
CARNAVALSVERENIGINGEN GRIENDTSVEEN EN HELENAVEEN OP T VOETBALVELD?!
Het eerste deel van het voetbalseizoen is klaar, en onze jeugdteams hebben het uitstekend gedaan. Onze
JO8 heeft het zelfs gepresteerd om als 2e te eindigen. En tijdens de kerstvoetbaldagen en het
kerstvoetbaltoernooi heeft onze jeugd ook weer prima gepresteerd en zijn er wat medailles en een beker
mee naar huis gekomen. Maar ook d’n elfde van d’n elfde is het carnavalsgedruis weer los gebarsten in
onze Peeldorpen. En dit jaar heeft SV Helenaveen/Griendtsveen de carnavalsverenigingen de Klotbultjes
en de Peelpluimen uitgenodigd om samen iets geks carnavalesk maar ook sportiefs te doen.
27 januari ’s middags nodigen we alle Griendtveense en Helenaveense jeugd tot en met 16 jaar uit om
naar een gezellige middag op ons sportpark de Stikker in Helenaveen te komen van 14.00 – 17.00 uur.
Misschien gaan we wel op een gekke carnavalsmanier iets met voetbal doen en die leden van de raad van
elf eens uitdagen zich van hun meest sportieve kant te laten zien. Benieuwd en zin in? Kom dan gewoon
de 27e januari naar de kantine van de voetbalclub in Helenaveen. Carnavalskleding mag maar is niet
verplicht.

