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 Lege flessen actie Giro 555 

Wij willen iedereen bedanken die bij ons hun lege flessen heb-
ben ingeleverd. Voor de mensen in Oekraïne hebben we een be-
drag van €100 opgehaald en gedoneerd aan Giro 555. 
Groetjes Maria en Lotte 
 

 

Foto op de homepagina van Grensdorpen. 
Sfeer en uitstraling Grensdorpen.nl  
De afbeeldingen op de homepagina bepalen voor een be-
langrijk deel de sfeer en uitstraling van Grensdorpen.nl. De 

foto’s worden getoond via een carrousel. We kunnen meerdere header-
afbeeldingen toevoegen die wisselend worden getoond. We willen graag 
regelmatig variëren en beelden tonen van herkenbare bewoners op her-
kenbare plaatsen. 
Oproep: Vind jij het leuk om foto's te maken en wil je die met ons delen? 
Uiteraard vermelden we je naam. Het formaat van de headerfoto is 
1600x360 pixels en geeft op ieder scherm een heel goed beeld. 
De eerste afbeeldingen ontvangen 
Heb je de nieuwe headerafbeeldingen gezien. Gisteren ontvingen we 
hele leuke afbeeldingen van Sytske Panjoel. Je kunt de foto's aanleve-
ren via buurtverbinders@grensdorpen.nl 

 

Lerifas 
Beste buurtleden, Zaterdag 16 april gaan we paaseie-
ren zoeken! Alle kinderen en hun ouders zijn vanaf 
15:00 uur van harte welkom bij het Speelbos. Graag 
opgeven voor 9 april via bv.lerifas@gmail.com of 06-
13234119. 

 

 Oud izjer“ 
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Katholieke Bond van Ouderen  
Beste leden, Afgelopen jaarvergadering heeft de fysi-
otherapeut verteld hoe belangrijk beweging is voor li-
chaam en geest. Er zijn nog enkele plaatsen over bij 
de yogalessen. Kom eens een proefles meedraaien. 
De lessen worden elke maandagmorgen in de Scha-
kel gegeven. Aanvang van de lessen om 10.30 uur. 

Ook niet leden zijn welkom. Bestuur K.B.O.- senioren 50+ 

  Gezocht 
Een goed thuis voor een klein hondje, kruising keeshond, bijna 3 jaar 
oud. Info 06-48681688 

 

  Jaaroverzicht 2021 
Uiteraard willen we ook in de nieuwe uitgave weer niemand vergeten. 
Daarbij hebben we even ieders hulp nodig. Wie ontbreekt er volgens jou 
in de onderstaande lijstjes? Denk niet: dat zal die familie zelf wel 
doorgeven. Misschien lezen ze dit bericht niet. Elke tip is welkom. Liever 
eentje dubbel dan dat er straks iemand zou ontbreken. Graag even 
mailen naar j.vangisbergen1@chello.nl of bellen naar 06 1855 9147. 
De volgende geboortes hebben we gevonden: Juul in de Smidsstr, Raf 
Garstbocht, Fin Maasakker, Romee Poppelsedijk, Lisa de Luther, Teun 
TvdBornestr, Nine Smidsstr, Lieke TvdBornestr, Sef Averbodeln, Driek 
Kerkakkers, Lune Kuilenrode, Jason Hulsbossen, Roef Smidsstr, Jimi 
Smidsstr, Vik Leendestr, Millie Leendestr, Mats Averbodeln, Lotte Aver-
bodeln, Sil Hoogstr, Tessa Maasakkers, Noa Garstbocht, Roxy 
Bagijnenbocht, Lou Smidsstr, Georgi Zwartven.  
Beste ouders, het kan zijn dat we nog niet bij jullie langs geweest zijn 
om de data en de spelling van de namen te noteren. Dat gebeurt dan 
binnenkort. 
Huwelijksjubilea: Jan en Miet Verstijnen, Hans en Betty Kruijsse, Jos en 
Annie Lemmens, Huub en Nel Wouters, Wim en Trine de Vries, Jos en 
Truus van Gisbergen. 
Overledenen: Jan vd Borne, Tina v Gestel, Ans Antonius, Miet vd Voort, 
Bets Rossiau, Riek Meulenbroeks, Hans Verhorevoort, Frie Larmit, Nel-
leke Michiels, Niek Verbaandert, Ingrid v Nieuwburg, Ans vd Borne. 
Mist er dan nog iemand? Meld het alsjeblieft. 
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