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VAN DE REDACTIE:
Volgend weekend is het carnaval. Achterop deze aflevering het programma. Verder aandacht
voor het jubileum van de kerk.

KERKBERICHTEN.
Zondag 16 februari:
11.00 uur: H. Mis.
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)
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KERK 125 JAAR.
Ook deze week aandacht voor het jubileum van de kerk. Zie bijlage.

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.

VROUWENBEWEGING.
Woensdag 19 febr. 2020: JAARVERGADERING en
FOTOPRESENTATIE door Dorpsgenoot Jan van de Kam
Welkom aan al onze leden met eerst het officiële gedeelte van onze Jaarvergadering met vele
aandachtspunten.
Daarna laat Jan van de Kam ons genieten van schitterende beelden van de natuur. Hij heeft over de hele
wereld planten, dieren en landschappen gefotografeerd, maar vanavond laat hij vooral zien wat voor
verrassingen er vlak rond Griendtsveen te bewonderen zijn. Geloof maar dat hij ons zal ontroeren met
zijn geweldige foto`s van de Peel-natuur.
We hopen dan ook vele leden te begroeten,
Het Bestuur

FANFARE RENANTIA.
Maandag 17 februari
Repetitie van 20.00 tot 22.00u in De Zaal.
AMEEZING Griendtsveen 18 april
Zaterdagavond 18 april gaan we U trakteren op een prachtig concert,
waarbij we u van harte uitnodigen om mee te zingen.
Wij zijn al druk aan het repeteren samen met zangers en zangeressen.
Reserveert U alvast een plekje in uw agenda?

C.S. DE KLOTBULTJES
Komende zaterdag begint op L1 een serie: “vasteloavescafe L11 Alaaf”.
Op maandag 17 februari wordt het bezoek aan Griendtsveen op TV
vertoont. Stem om 18.00u, 20.30u of 22.00 af op de regionale zender van
Limburg: met verrassende interviews, leuke muziek en sfeerbeelden
vanuit ons dorp.
We wensen u veel kijkplezier toe.

