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KERKBERICHTEN.
Volgende H.Mis: zondag 16 februari, 11.00 uur.
AFSPRAKEN over dopen, huwelijken etc. kunt U melden bij 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)

KERK 125 JAAR.
Op 06 mei bestaat onze kerk 125 jaar. Zie de bijlage en houd het Mededelingenblad in de gaten voor
meer informatie.

KBO afd. GRIENDTSVEEN.
Maandag 17 februari gaan we voor een spellenmiddag
naar Natuurpoort ”De Peel” aan het Leegveld. We beginnen
met een lunch en daarna kunnen we ons uitleven met de
spelen. Hoe meer mensen meedoen en/of toekijken, hoe gezelliger het is, dus komt allen!
Kosten € 6,00 per persoon. Deze bijdrage kunt U dan afrekenen bij Arnold of Beppie.
Vertrek (met auto) om 12.45 uur bij de kerk, zodat we om 13.00 uur bij de Natuurpoort zijn.
Gaat U rechtstreeks naar de Natuurpoort geef dat dan ook aan. Aanmelden kan bij Arnold (tel.
529351 of 06-27104170) of per mail: kbo@griendtsveen.org). Graag voor zaterdag 15 februari.

Eetplein Griendtsveen
Lekker samen eten
g voor iedereen en tegelijkertijd gezellig buurten!
Het volgende eetpunt in Griendtsveen is donderdag 13 februari en u bent van harte
welkom!
U bent welkom bij Herberg de Morgenstond, 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
€ 11,75, exclusief de consumpties (niet verplicht).
Bent U 55+ en wilt u deelnemen aan het eetpunt dan kunt u zich aanmelden tot dinsdag 11 februari
12u. 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 aan- of afmelden (vóór dinsdag 11 februari 12u) of afmelden
dan kunt u contact opnemen met Joke Steeghs telefoonnummer 0493 529266.
Mag ook via de email: jmjsteeghs@onsbrabantnet.nl
Eetplein Griendtsveen wordt mede georganiseerd door KBO Griendtsveen
Contactadres→ kbo@griendtsveen.org

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 8 februari ophalen oud papier
Hiervoor worden de volgende personen om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht:
Paul Hullegie en Mariet van Dijnen.
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!
Zondag 9 februari Carnavals receptie
We verzamelen ons om 13.50 uur bij de Zaal in Carnavalstenue.
Maandag 10 februari
Repetitie van 20.00 tot 22.00u in De Zaal.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
Zondag 9 februari is er de 6e AW bij Ons Genoegen in America.
Aanvang 10.00 uur. Vertrek en vervoer word onderling geregeld.
Zondag 9 februari is de handboog gesloten.

Zorg jij voor orde in de chaos?
Wij zijn voor 8-10 uur in de week op zoek naar een

Schoonmaakheld (m/v)
Wij zijn altijd heel blij als wij ons in de dagelijkse hectiek niet druk hoeven te
maken over het koffiezetapparaat, de planten, de was, de ramen, de stofzuiger
etc. Wij zoeken iemand die dit kan regelen voor ons. We willen je graag voor
het genoemde aantal uren een contract aanbieden en belonen goed werk ook
goed. Wil je meer weten of lijkt het je wat? Kijk voor info over ons bedrijf op
www.sterwerk.nl, mail truus@sterwerk.nl of bel 0493529326

Herberg de Morgenstond

Roots club: Mannen met baarden
A.s. zondag 9 februari van 15.30 uur tot 17.30 uur
Heerlijk genieten van muziek rondom de stamtafel,
unplugged.
Ieder jaar weer creëren de Mannen met baarden
In de Morgenstond een geweldige “pub sfeer”
Kom ook en beleef het mee…
Entree gratis

