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DORPSRAAD / RONDGANG MEDEDELINGENBLAD.
De rondgang voor het Mededelingenblad is klaar. Hebt U ons gemist, dan kunt U nog altijd uw
bijdrage overmaken op rekening NL83RABO 0123639611 ten name van Dorpsraad
Griendtsveen of contant in een envelop bij de redactie. Iedereen bedankt voor de bijdragen, zo
kunnen we er weer voor zorgen dat het Mededelingenblad weer een jaar lang op de mat valt.

HORST AAN DE MAAS 800 JAAR / GRIENDTSVEEN EN TURF.
Deze week veel aandacht voor de activiteiten tijdens dit jubileumjaar. Speciaal uw aandacht voor
de excursies naar Griendtsveen (Duitsland) en Euroveen. Van harte aanbevolen.

KERKBERICHTEN.
Zondag 27 januari: 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 28 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.

KBO afd. GRIENDTSVEEN.
Dinsdag 29 januari gaan we voor een spellenmiddag
naar Natuurpoort ”De Peel” aan het Leegveld. We beginnen
met een lunch en daarna kunnen we ons uitleven met de
spelen. Hoe meer mensen meedoen en/of toekijken, hoe
gezelliger het is, dus komt allen!
Kosten € 6,00 per persoon. Deze bijdrage kunt U dan afrekenen bij Arnold of Beppie.
Vertrek (met auto) om 12.45 uur bij de kerk, zodat we om 13.00 uur bij de Natuurpoort zijn.
Gaat U rechtstreeks naar de Natuurpoort geef dat dan ook aan. Aanmelden kan bij Arnold (tel.
529351 of 06-27104170) of bij Ton (06-21513560 of per mail: kbo@griendtsveen.org). Graag
voor maandag.

JJC PAPPARAZZI: AANDACHT VOOR DE BIJLAGE NA HORST 800.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 28 januari repetitie
Wekelijkse repetitie van 20-22u in De Zaal.

VROUWENBEWEGING.
Op woensdag 30 januari gaan we naar de voorstelling van Karin Bloemen, met de dames die
zich hiervoor hebben opgegeven. We verzamelen bij de kerk en vertrekken om 19.45 uur naar
het Cultuurcentrum in Deurne.
Het bestuur.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
Zondag 27 januari is er de 5e AW in Tienray bij t Trefpunt.
Aanvang 10.00 uur. Vertrek en vervoer word onderling geregeld.
Zondag 27 januari is de handboog gesloten.
Nog even een overzicht voor de maand februari:
Zondag
17
6e AW in Oirlo bij Willem Tell aanvang 10.00 uur.
Vrijdag
22
Ledenvergadering aanvang 20.00 uur
Zondag
24
7e AW In Venlo door de Batavieren bij EHS aanvang 10.00 uur.

Busvervoer Sleuteloverdracht Horst op 3 maart

Op zondag 3 maart gaan we met De Klotbultjes naar de sleuteloverdracht in De Merthal in Horst.
Ook dit jaar regelt de gemeente weer busvervoer.
Mocht je met ons mee willen naar de sleuteloverdracht, geef je dan op via info@deklotbultjes.nl
Doe dit voor 28 januari!!!!!!!!!!!

INFORMATIE LEZINGENSERIE DE PEELBASCULE HELENAVEEN
28 januari:
18 februari:
25 maart:

Joop Hendriks
Gerard Veldhuijzen
Jan van Woezik

Vliegtuigcrashes in de Peel tijdens WO II
Helenaveense Familiefoto’s
Helenaveense Protestante kerk, de pastorie en de dominees

- Aanvang bijeenkomsten 19:30 uur.
- Kosten per bijeenkomst € 8,00 p.p. inclusief 2x koffie of thee. Schrijft u zich meteen in voor alle 3
de lezingen, dan betaalt u € 23,00.
- Inschrijven liefst vooraf bij De Peelbascule in Helenaveen zodat een idee gevormd kan worden m.b.t. het
aantal bezoekers dat zal komen.
Telefoon: 0493-539215; bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 10 en 16 uur en zaterdag tussen 10 en
15 uur. Of loopt u anders gerust even bij ons binnen!
- Inschrijven kan ook nog op de avonden/middag zelf, maar liever van tevoren, zodat we een beetje zicht
hebben op wat we kunnen verwachten.

