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RONDGANG MEDEDELINGENBLAD.
Mogelijk hebt U dit bericht vorige week gemist. Met ingang van 2020 gaan we
niet daadwerkelijk met de collectebus huis-aan-huis rond maar willen we de
inkomsten die nodig zijn voor het Mededelingenblad om daarvan de uitgaven te
betalen, zoals bezorging, redactie, papier inzamelen via een speciaal daarvoor
geopende bankrekening.
Het bedrag willen we stellen op 5 euro per huishouden, maar meer is natuurlijk
altijd welkom. Vorig jaar is het gelukt om in de buurt van het streefbedrag van
1150 euro per jaar uit te komen. Zou nu toch ook weer moeten lukken, 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 was er ca. 300 euro binnen. Nog lang niet het
streefdoel. 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.

NIEUWE BEZORGER(S) VOOR GRIENDTSVEEN.
We hebben met ingang van volgende week een nieuwe bezorger voor het Mededelingenblad en
de andere Weekbladen. Max bezorgt vandaag voor de laatste keer. Volgende week neemt
Arnold Buijs het van hem over. Tel. 06-27104170.

KERKBERICHTEN.
Volgende mis: zondag 31 januari.
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)

VERNIELINGEN RONDOM SCHOOL
Wie het gedaan heeft is ons niet bekend, maar helaas zijn er de laatste week enkele vernielingen
aangericht rondom onze basisschool.
Achter de school, op de speelplaats, is een speeltoestel beschadigd. Voor de school is een
schoolverlatersgeschenk van groep 8 helaas omvergeduwd.
We vinden het prima als kinderen tot een uur of vijf op de speelplaats spelen, maar dit kunnen we
natuurlijk niet tolereren.
We stellen het dan ook zeer op prijs, als iedereen die dat kan een oogje in het zeil houdt.
Groeten namens het gehele team van De Driehoek, Robert van Vegchel.

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

SV HELENAVEEN/GRIENDTSVEEN
Afgelopen week werden de nieuwe coronamaatregelen door het kabinet bekend gemaakt.
En ondanks dat we met zijn allen uitkijken naar de dag dat "alles weer mag", is de termijn van de lockdown met enkele weken verlengd.
Dit betekent voor ons als voetbalclub dat de kantine dichtblijft en dat er geen zaterdaagse en zondaagse
wedstrijden zijn voor zowel jeugd als senioren.
Gelukkig is het voor de jeugd wel mogelijk om te trainen, en gaan de trainingen na een korte winterstop
binnenkort wederom hervat worden.
De trainingen voor de jeugd starten op dinsdag 26 januari.
Er mogen dan nog steeds geen ouders op het sportpark komen en de kantine en kleedkamers blijven
dicht.
Als voetbalclub houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, zodat we op het moment dat de
maatregelen het toelaten we snel weer diversen activiteiten en eventueel wedstrijden kunnen gaan
organiseren. Meer informatie volgt via het Mededelingenblad en onze
website www.svhelenaveengriendtsveen.com

DE KLOTBULTJES PRESENTEERT DE GROTE CARNAVALSPUBQUIZ!
De Klotbultjes organiseren onze eigen 2021 Klotbultjes Pubquiz. Niet vanuit de kroeg, maar gewoon
vanuit het thuishonk. Aan de jeugd wordt ook gedacht.
Voor de jeugd t/m 15 jaar: vrijdag 12 februari om 19.00 uur
Voor de groten tussen 16 en 111 jaar: carnavalszaterdag 13 februari om 20.00 uur
Zorg uiteraard voor een goed-werkende computer of laptop: we gaan met een youtube-live-stream aan de
gang en onze technische man zorgt dat jullie kennis in de pub-kahoot-quiz wordt getest.
Opgeven via info@deklotbultjes.nl, onder vermelding van de teamnaam van je gezin of gezelschap.
Naar het mail-adres waar je je mee opgeeft, wordt ook de uitnodigingslink voor de pubquiz gestuurd.
Opgeven kan tot en met donderdag 11 februari 2021

=== Niemand kan ons feest verstieren, laat ons vandaag het leven vieren ===
Groeten van het Bestuur van de Klotbultjes

Afvalzakken Horst a/d Maas !
Deze zijn verkrijgbaar tijdens onze openingsuren
Iedere:

zaterdag van 11.00 – 16.30 uur.
zondag van 10.00 – 16.30 uur.

Ook willen we laten merken dat we jullie missen en uitkijken naar het gewone leven.
We houden vol ….
En… voor afhalen en bezorgen staan we graag voor u klaar, zie onze website
Bijdrage Mededelingenblad: NL87 RABO 0348110537 Dorpsraad Griendtsveen.

