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RONDGANG MEDEDELINGENBLAD.
Het loopt goed met de digitale rondgang voor het Mededelingenblad. In vergelijking met de huisaan-huis rondgang zijn we nog niet aan ons streefdoel. 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 is er ca. 800 euro binnen. 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.

BEZORGING WEEKBLADEN EN MEDEDELINGENBLAD:
Franca Poels gaat tijdelijk het Weekblad voor Deurne, Hallo en het Mededelingenblad in
Griendtsveen bezorgen tot iemand het wil overnemen, maar uiterlijk tot oktober dit jaar.
Aangezien ik op donderdag ook moet werken zal de bezorging die dag niet altijd lukken, maar zal
dit dan op vrijdag zijn. Dus, mensen, niet meteen gaan bellen als de bladen op donderdag niet in
de bus liggen maar even wachten tot vrijdag. Franca Poels, tel. 529221.
Christel blijft zoals gebruikelijk het Mededelingenblad in de Deurnese Hoek rondbrengen.

KERKBERICHTEN.
Zondag 26 januari; 12.30 uur: Doopsel van Emma Kuijpers, dochter van Jan en Yvon.
Volgende mis: zondag 02 februari, 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 27 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.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 27 januari
Repetitie van 20.00 tot 22.00u in De Zaal

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
Zondag 26 januari is er de 5e AW van de Batavieren Cray bij Willem Tell Oirlo.
Aanvang 10.00 uur. Vertrek en vervoer wordt onderling geregeld.
Zondag 26 januari is de handboog gesloten.
Dan nog even een overzicht voor de maand februari:
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Dinsdag

9
15
22
23
25

6e AW Ons Genoegen America aanvang 10.00 uur.
Veteranenwedstrijd afdeling aanvang 13.30 uur waar??
Toernooi te Helmond bij de Haagse Rozenknop aanvang 18.00 uur.
Carnaval handboog gesloten
Carnaval handboog gesloten.

SV HELENAVEEN/GRIENDTSVEEN.
De 2e helft van de competitie gaat binnenkort voor zowel de junioren als de senioren weer beginnen.
Dit betekend dat de trainingen wederom hervat worden:
Voor de senioren is de 1e training op donderdag 24 januari;
Voor de junioren is de 1e training op dinsdag 28 januari;

BRENDA EN FRANK BOERENBRUIDSPAAR KLOTBULTJES
Brenda van Assema en Frank Janssen zijn het nieuwe boerenbruidspaar van de Klotbultjes.
Zij werden zaterdag 18 januari bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse Kletsavond.
Tijdens carnaval heet Brenda nu Brenda van keuke-keske Rob van Ben van Assema van de Zaan uit
Assendelft en Frank heet Frank van houtwurm Noud van Lois Janssen van 't loon uit Leissel.
Bruid Brenda is werkzaam in het Viecuri ziekenhuis als operatieassistent en is zeer sportief. Ze loopt hard,
danst stijl en heeft al meerdere malen de Nijmeegse Vierdaagse gelopen.
Bruidegom Frank is operator bij Peka Kroef, is fan van Feyenoord, tennist en dart.
Op carnavalsmaandag 24 februari rond de klok van 16.30 uur worden zij in de onecht verbonden op het
plein voor de kerk in Griendtsveen.
De getuige van de bruid is Anne van Electro Bert, ook wel bekend als Anne van Asten.
IJzeren Thijs van Rien van de BAM, beter bekend als Thijs Daniels is de getuige van de bruidegom.

