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RONDGANG MEDEDELINGENBLAD.
Vorig jaar zijn we gestart met een digitale rondgang voor het Mededelingenblad.
Wie had toen gedacht dat dat nu eigenlijk de enige manier is. Daarom ook dit
jaar geen huis-aan-huis collectebus aan uw deur, maar een vraag om uw
bijdrage over te maken om daarvan de uitgaven te betalen, zoals bezorging,
redactie, papier op een speciaal daarvoor geopende bankrekening. Het bedrag
willen we stellen op 5 euro per huishouden, maar meer is natuurlijk altijd
welkom. Vorig jaar is er zo bijna 1100 euro overgemaakt. 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.
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.

GEZOCHT: NIEUWE BEZORGER(S) VOOR GRIENDTSVEEN.
Het Mededelingenblad zoekt een nieuwe bezorger voor Griendtsveen per 28
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.
Zondag 17 januari; 11.00 uur: H. Mis. Intentie voor fam. Baltussen – van Mullekom.
(Volgens het rooster is dan onze nieuwe Deken Wilson Varela de voorganger)
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)

TE KOOP:
4 winterbanden voor oa Renault Twingo Maat 175/65r14 Michelin.
Prijs 40 euro inclusief velgen; Info bij Fred Bisschop 0643194163

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

GOH, het lijkt op het moment wel eens dat de tijd stil staat, door alle corona-maatregelen maar
om met de woorden van onze minister-president te spreken: Er is licht aan het eind van de tunnel
maar het duurt nog een hele tijd.
Ook had ik het even niet in de gaten, maar het Mededelingenblad is dit jaar toch aan haar 48e
jaargang begonnen.

