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KERKBERICHTEN.
Zondag 12 februari:
09.45 uur: Eucharistieviering.
MISDIENAARS:
Zondag 12 februari: Renske en Sjors.

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 13 februari tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Vrijwilligers die
mee willen helpen met het onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom.

DE PEELZANGERTJES.
Het duurt natuurlijk nog wel eventjes voor het Pasen is maar de tijd gaat snel en daarom gaan
we vanaf dinsdag 21 februari weer oefenen voor het zingen in de gezinsmis van Palmpasen (
zondag 9 april). Met Carnaval vervalt de repetitie maar daarna gaan we weer gewoon door.
Alle kinderen vanaf groep 4 die het leuk vinden om te zingen zijn van harte welkom. We oefenen
in de kerk (via de sacristie, zij ingang van de kerk) elke dinsdagavond van 19.00 tot 19.45.
Ook de gitaristen die met Kerstmis meegespeeld hebben zijn van harte welkom. Of misschien
speel je een ander instrument en wil je graag meedoen?
Sander en Stefan zorgen weer voor de muzikale begeleiding.
We hopen jullie allemaal te zien op dinsdag 21 februari om 19.00 uur.
Marion, Carla en Maria.

A.s. dinsdag 14 februari gaan we weer eens kienen.
Aanvang 14u in De Zaal.
De kienmiddag wordt aangeboden door de KBO en de Klotbultjes
samen aan alle senioren van Griendtsveen, dus ook niet-leden van
KBO zijn welkom! (zie ook aanhangsel).

OPENBARE AVOND VROUWENBEWEGING, woensdag 15 april
Alle belangstellenden VAN HARTE WELKOM op woensdag 15 april op onze avond over ogen
en oogziektes.
Oogarts bij VieCurie Venray/ Venlo, Mevr. Hoevenaars komt ’n lezing geven over alle
ongemakken en ziektes wat met ogen te maken heeft.
Het zal zeker ’n erg interessante en leerzame avond zijn. We beginnen om 19.45u. in het
handbooggebouw en de koffie staat klaar!!

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
Zondag 12 februari is er de 4e WST aanvang 11.00 uur.

FANFARE RENANTIA.
Wekelijkse repetitie maandag van 20 tot 22 uur in De Zaal.

OUD PAPIER.
Zaterdag 11 februari komen leden van fanfare Renantia weer oud papier ophalen.
Wilt u het oud papier goed gebundeld of in een doos hanteerbaar door één persoon
vóór 9.00 uur aan de weg zetten?

INFO SV HELENAVEEN /RKSV GRIENDTSVEEN.
Uitslagen senioren
zo 05-2
ST H'veen/G'veen 1
zo 05-2
vvVOS 1
zo 05-2
ST H'veen/G'veen 3
zo 05-2
Olympia Boys 3

-

Uitslagen junioren
za 04-2
ST H'veen/G'veen JO13-1G
za 04-2
ST H'veen/G'veen JO11-1G
za 04-2
ST H'veen/G'veen JO9-1G
Programma senioren
zo 12-2
Reuver 1
zo 12-2
ST H'veen/G'veen 2
zo 12-2
Neerkandia 4
zondag 12-2
ST H'veen/G'veen 4

Neerkandia 1
ST H'veen/G'veen 2
Sparta'18 7
ST H'veen/G'veen 4

0-5
Afgelast
Afgelast
2-10

Bavos JO13-2
SJVV JO11-6M
ASV'33 JO9-5

6-1
8-1
2-2

Aanvang
-

Programma junioren
Aanvang
za 11-2
ONDO JO13-3G
za 11-2
Liessel JO11-3G
za 11-2
Stiphout Vooruit JO9-5G

ST H'veen/G'veen 1 14:30
TSC'04 3
11:00
ST H'veen/G'veen 3
11:00
ZSV 6
10:00
Aanwezig
ST H'veen/G'veen JO13-1G
10:30
ST H'veen/G'veen JO11-1G
10:30
ST H'veen/G'veen JO9-1G
9:00

CARNAVAL CS DE KLOTBULTJES 2017
Receptie Prins Luuk I en Prinses Anneke I
Hierbij nodigen wij alle inwoners uit Griendtsveen uit voor de receptie van de 50e regenten van
CS de Klotbultjes: Prins Luuk I en Prinses Anneke I en hun adjudanten Bart en Merijn.
De receptie wordt gehouden a.s. zondag 12 februari in Gemeenschapshuis “De Zaal”.
Van 11 minuten voor 2 tot 11 minuten over 4.
Prins Luuk I en Prinses Anneke I regeren onder de spreuk:
“Jong geleerd is oud gedaan, want met carnaval gaan we er met zijn allen tegen aan”.
We hopen jullie allemaal deze middag te zien!
Groetjes Bestuur, Raad van 11 en Dansmarietjes van Cs de Klotbultjes (zie ook bijlage)

Heel Griendtsveen zingt.
Carnavals zaterdag, 25 februari, is het podium weer vrij voor “zangtalent” uit Griendtsveen en
omstreken. In Herberg de Morgenstond kan weer naar hartenlust gezongen worden. Omdat het
aantal opgaves voor artiesten tegenviel, hebben we voor dit jaar het programma iets aangepast.
Iedereen die wil zingen hoeft zich niet vooraf op te geven, maar kan op de avond zelf besluiten
of hij / zij mee doet en welk lied ten gehore gebracht zal worden. Een onvervalste “Karaoke”
avond in de Morgenstond. Dus noteer de datum maar alvast in uw agenda.
Met vriendelijke groet, CS de Klotbultjes en Herberg de Morgenstond.

