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VAN DE REDACTIE.
Een nieuwe jaargang begint vandaag. We laten een apart jaar achter ons en hopen allemaal dat het
nieuwe jaar ons wat meer voorspoed brengt. Toch zal ook het jaar wat voor ons ligt nog een jaar zijn
met beperkingen voor iedereen in afwachting van vaccins tegen corona.

GEZOCHT: NIEUWE BEZORGER(S) VOOR
GRIENDTSVEEN.
Het Mededelingenblad zoekt een nieuwe bezorger voor Griendtsveen
per 1 januari. Max heeft aangegeven te stoppen per 21 januari 2021.
Daarom zoeken we naar nieuwe bezorgers voor Griendtsveen. Laat het
dorp niet in de steek en help de redactie mee om het nieuws over
Griendtsveen rond te brengen. Bezorgdag is donderdag en je hoeft het
niet helemaal voor niets te doen. Reacties kunnen naar de redactie per
email: mededelingenblad@griendtsveen.org of telefonisch / whatsapp 06-21513560.
Overigens geldt dit ook voor het Weekblad van Deurne en de Hallo!

KERKBERICHTEN.
Volgende H. Mis is op zondag 17 januari.

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 11 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.
Zaterdag 9 januari ophalen oud papier
Hiervoor worden Ans en Peter om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht.
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!

De leden hebben samen met het Kerstpakket ook het
programma ontvangen voor 2021. Een programma, zoals U
zult begrijpen, met heel veel vraagtekens. Voorlopig kunnen
we hier weinig van uitvoeren in de hoop op betere tijden. Toch
willen wij U vragen Uw contributie toch te willen voldoen zoals
normaal. Niet alleen omdat het bestuur ook haar verplichtingen heeft naar anderen, maar ook om
leuke “coronaproof” dingen te kunnen organiseren en op te kunnen starten wanneer we weer
mogen.

C.S. DE KLOTBULTJES: HET IS GELUKKIG NIEUWJAAR!
Beste mensen uit Griendtsveen en omstreken. De kerststal is weer
opgeruimd, de oliebollen bijna op.
We hopen dat u allen goed het nieuwe jaar in bent geroetsjt!! De
Klotbultjes wensen u alle goeds voor iedereen met zeer veel gezondheid
erbij. Ook met onze zusterverenigingen uit Griendtsveen hopen we gauw
weer van alles te kunnen organiseren.
Normaal zijn De Klotbultjes al in volle galop richting de joeksigste tijd van
het jaar. (Een prachtig Limburgs woord dat, 'leuk', 'gezellig', 'top!'
betekent, waarmee je uitdrukt dat je iets helemaal geweldig vindt!). Carnaval 2021 wordt heel
anders dan de meeste jaren. Maar eerlijk, hebben we ooit eenzelfde jaar als 2020 gehad?
Dit seizoen: Geen nieuwe grote prins en jeugdprins, geen nieuwe grote prinses en jeugdprinses, geen
adjudanten, geen nieuwe dansen, geen nieuwe dansmarietjes, geen recepties, geen kletsavonden,
geen optochten, geen café, geen zaal, niet gezellig samen bij elkaar om even thuis en werk te vergeten
en je over te geven aan het mooiste feest van Nederland.
Het bestuur broedt nog op een paar ideeën, om toch nog een beetje een carnavals sfeertje te creëren.
Hier geven we bijtijds een aankondiging van.
We missen jullie en zien er erg naar uit om iedereen, vooral in goede gezondheid, weer tegen te
komen.
We blijven erin geloven en willen meer dan ooit eindigen met onze lijfspreuk: “Niemand mag ons
feest verstieren, laat ons vandaag het leven vieren”
Bestuur CS De Klotbultjes

Wij wensen u
een gelukkig en voorspoedig 2021
Ook willen we iedereen danken voor wie we afgelopen jaar weer klaar mochten staan, tevens willen we
ons verontschuldigen bij degenen die bij ons oudejaarsdag oliebollen wilden halen, wij gaan er 31
december 2021 voor zorgen dat we wel aan de vraag kunnen voldoen.
Team Herberg de Morgenstond.

TE KOOP:
Verse scharreleieren; 6 voor 1 euro; 10 voor € 1,50 bij Bert v.d. Heuvel,
Past. Hendriksstraat 24

