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KERKBERICHTEN.
Zondag 05 maart: Eerste Zondag van de Vastentijd.
09.45 uur: Eucharistieviering. Intenties voor Pietje Vorstenbos (namens de buurt), voor
Nolda Biemans-van Limbeek, voor Martien v.d. Eijnden, voor Frits en Mietje van Moorsel –
Biemans, voor Nellie van de Schaaf – Knapen en voor Rien Verhofstadt.
MISDIENAARS:
Zondag 05 maart: Marloes en Merel.

BESTE PEELZANGERTJES,
Vorige week dinsdag zijn we begonnen met oefenen voor Palmpasen.
We waren met een heel enthousiast groepje maar er kunnen nog zeker meer kinderen bij.
Dus als je nog zin hebt kom dan a.s. dinsdag 7 maart meezingen.
Je bent van harte welkom! We hebben tot nu toe alleen zangeressen dus ook zangers zijn van
harte uitgenodigd! We worden weer muzikaal begeleid en ook daar is nog plaats voor kinderen
die gitaar of een ander instrument kunnen spelen.
We oefenen voor het zingen in de gezinsmis van Palmpasen ( zondag 9 april). En van te voren
gaan we natuurlijk weer zo’n hele mooie Palmpaasstok maken, mét een broodhaantje!
Alle kinderen vanaf groep 4 zijn van harte welkom. We oefenen in de kerk ( zij ingang links ) elke
dinsdagavond van 19.00 tot 19.45. Tot kijk!
Marion, Carla en Maria.

VROUWENBEWEGING.
WOENSDAG 8 maart is het INTERNATIONALE VROUWENDAG !
Ook wij gaan dat vieren. Onze avond heeft het thema KLEUR en KLEDING.
Er zal ook een kleur ADVIES en kleur ANALYSE verloot worden onder de aanwezige dames.
Wij maken er natuurlijk een feestje van met vlaai en wat lekkers.
We hopen weer op een grote belangstelling want het zal zeker een interessante en gezellige
avond worden.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 6 maart:
Wekelijkse repetitie van 20-22u in De Zaal
Maandag 13 maart is de jaarvergadering.
Na de vergadering is er gezellig samenzijn met foto’s van de
KBO van de laatste 10 jaar.
Tijd: 14.00 uur; Plaats: de Zaal
Leden hebben een uitnodiging ontvangen.

GEFELICITEERD KNAPZAK 2017: Mario de Vries.

Griendtsveen

Eetplein
g
woensdag 8 maart

Lekker samen eten voor iedereen

Het volgende eetpunt in Griendtsveen is

en u bent van harte welkom!

U bent welkom bij de zaal, tussen 11.45 uur en 12.00 uur wordt u verwacht. Vanaf 12.00 uur wordt een heerlijk warm diner
voor u en uw plaatsgenoten geserveerd. Dit alles voor slechts € 10,00 exclusief de consumpties.
Wilt u deelnemen aan het eetpunt dan kunt u zich aanmelden tot maandag 6 maart 09.00 uur. U bent van harte welkom om
een keertje deel te nemen zodat u een eerste indruk krijgt. Aan het einde van uw eerste eetpunt besluit u of u vaker wil
deelnemen.
Heeft u vragen, interesse of wilt u zich aanmelden of afmelden (vóór maandag 6 maart 9.00u)
dan kunt u contact opnemen met Joke Steeghs telefoonnummer 0493 529266 of Nelly v.d. Zanden telefoonnummer 0493 529346
Mag ook via de email: jmjsteeghs@onsbrabantnet.nl
Eetplein Griendtsveen wordt georganiseerd door KBO Griendtsveen
Contactadres secretariaat KBO Joke Steeghs tel 0493 529266

2017 – een goed begin met lagere ritprijzen voor de SamenUitBus!
Na een proefperiode in de laatste maanden van 2016 heeft het bestuur van de SamenUitBus
eind december vorig jaar besloten de tarieven voor uitstapjes met de bus in 2017 te verlagen. Dit
geldt niet voor de wekelijkse ritten naar Horst-Centrum, hiervoor blijft zoals altijd het lage tarief
van 3,= euro gelden. Het tarief voor de speciale boodschappenritten naar de super in Tienray,
voor de kernen Meerlo – Swolgen en Tienray blijft ongewijzigd.
De aanleiding om dit besluit te kunnen nemen was onder andere het gegeven dat de
gebruikscijfers, met name in de zomerperiode en ook daarna, een scherpe daling van het aantal
deelnemers aan de ritten te zien gaven. Een vreemd patroon, zo vond het bestuur. Kritische
geluiden van diezelfde gebruikers over de tariefstelling bracht het bestuur op de gedachte dat de
ritprijzen wel eens aan de dure kant zouden kunnen zijn! Het gegeven dat de SUB - organisatie
in de tweede helft van vorig jaar een paar flinke structurele meevallers binnen de eigen begroting
had maakte de beslissing een stuk makkelijker. Verlenging van de lease overeenkomst van de
bus met twee jaar en lagere huurlasten bleken een positief effect op de begroting te hebben.
Gelet op dit gegeven heeft het bestuur besloten een groot gedeelte van deze meevallers ten
goede te laten komen aan de klanten van de SamenUitBus. De beste manier is dan om de
ritprijzen te verlagen. Met dit besluit is de gemiddelde ritprijs ongeveer 5 euro lager geworden.
Tijdens bovengenoemde proefperiode is gebleken dat dit een zeer positief effect heeft gehad op
de deelname aan de uitstapjes.
Met dit besluit wil het bestuur tevens het belang van de SamenUitBus, als een zeer toegankelijke
en financieel laagdrempelige voorziening, onderstrepen. Het bestuur hoopt tevens met de
genomen maatregelen nog meer ouderen over de streep te kunnen trekken door zich als klant
aan te melden. Wellicht dat ook door de wijzigingen in het openbaar vervoer en de regiotaxi de
SamenUitBus een prima alternatief zal zijn om makkelijk en goedkoop op vaste dagen en tijden
naar Horst – Centrum te kunnen reizen. Met name voor ouderen of mensen met een beperking
uit de dorpen binnen de gemeente kan de bus een prima alternatief zijn.
Als extraatje, en om mensen die nog twijfelen zich als klant van de SamenUitBus te melden,
krijgen de eerste 25 nieuwe klanten een welkomstpakket aangeboden. Naast de infofolder zitten
in dit pakket ook 3 vouchers van elk 3,= euro welke als kortingsbonnen op geboekte ritten voor
de bus kunnen worden ingeleverd.
Voor nadere informatie kunt u de SamenUitBus benaderen tijdens hun kantooruren op de
maandag- en donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.

