MEDEDELINGENBLAD
VOOR
GRIENDTSVEEN
ACHTENVEERTIGSTE JAARGANG
Redactie: Helenaveenseweg 4; Tel. 06-21513560

AFLEVERING 14
E-mail: mededelingenblad@griendtsveen.org;
Internet: http://www.griendtsveen.org

08 APR. 2021
Bezorging: 06-27104170

OOIEVAARSNEST EN ZWALUWHOTEL.
Vorig jaar heeft de Dorpsraad een aanvraag gedaan voor prioriteitengelden om een
ooievaarsnest en een zwaluwhotel te realiseren. In verband met corona heeft de feitelijke
uitvoering wat langer geduurd, maar nu staan ze er toch allebei. Op de facebook-pagina van de
dorpsraad staan al een paar foto’s maar U kunt ze zelf ook gaan bekijken aan de Apostelweg en
de Kanaalweg.
https://www.facebook.com/DorpsraadEnMededelingenblad

KERKBERICHTEN.
Zondag 11 april: Beloken Pasen, 2e zondag van Pasen.
11.00 uur: H. Mis.
Volgende mis: zondag 25 april.
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)

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 10 april ophalen oud papier
Hiervoor worden Martien Mennen en Jori van Oosterhout 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!

TURFJES.
Gezocht hondenoppas voor 2 enthousiaste hondjes voor vakanties en regelmatig tussendoor,
tegen kleine vergoeding. Voor info Hetty 06 13057702.

Hallo Klotbultjes en Klotbulterinnekes,
Wat missen we iedereen en wat hebben we weer een zin
in een carnaval zoals we die van voor de ‘corona’ gewend
zijn………
Of dat gaat lukken weet nog niemand.

Wel weten we dat we heel graag al met de dansgarde willen starten.
Natuurlijk volgens de regels van het rivm.
En met het enthousiasme wat jullie van ons gewend zijn!
We willen weer een te gekke dans bedenken waar jullie mee van het podium
spatten!
Lijkt het je leuk om met de Klotbultjes op ‘tournee’ te gaan!
Samen met (we hopen weer) 2 prinsen en of prinsessen en hun gevolg.
Dan is de dansgarde misschien wel iets voor jou.
Zit je nu in groep 3 of hoger en vind je het leuk om te dansen.
We trainen op donderdag avond dus kun je dan
en de tijd van januari tot en met de carnaval!
( dan zijn de recepties )
Dan hopen we dat je bij de dansgarde komt
om zo de carnaval nog leuker te maken!!!
Voor vragen of om je op te geven ( het kan tot
18 april ) kun je bellen of appen met
tel. 06-23100257
Groetjes Marieke, Iris & Soraya

ZIE OOK BIJ EXTRA BERICHTEN.

