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KERKBERICHTEN.
Zondag 17 februari; 11:00 uur: H.Mis. Intentie voor Tony Fransen en Martien v.d. Eijnden.
12:30 uur: Doopsel van Suze van den Eijnden.
In verband met de opening van de Turfroute (fotowandeling) op 31 maart en het wandelweekend
van de Vrouwenbeweging zijn er wat wijzigingen in het misrooster voor de komende tijd:
H.Missen zijn op 3, 17 EN 24 maart en daarna op 14 april (Palmzondag).
De misintenties van 31 maart worden dus op 24 maart gelezen.

AFSPRAKEN over dopen, huwelijken etc. blijven gewoon lopen via 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)

FANFARE RENANTIA.
Zondag 17 februari serenade
14.00u receptie Klotbultjes opluisteren in De Zaal.

Maandag 18 februari repetitie
Wekelijkse repetitie van 20-22u in De Zaal.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zondag 17 febr. is er de 6e AW in Oirlo bij Willem Tell.
Aanvang 10.00 uur. Vervoer en vertrek wordt onderling geregeld.
Zondag 17 febr. is de handboog gesloten.
Vrijdag 22 febr. is onze jaarlijkse leden vergadering.
Het begint om 20.00 uur mocht u echt niet kunnen dan afmelden bij het bestuur.

DE KLOTBULTJES: Commissie Ziekenbezoek
Op zaterdagochtend voor carnaval gaan de Prins, de Jeugdprins en hun
gevolg weer op bezoek bij de (langdurig)zieken in Griendtsveen om ook
hen te laten delen in het feest van Carnaval.
De commissie ziekenbezoek bereid de bezoeken voor die jaarlijks aan de
zieken van het Klotbultjesrijk worden gebracht. Zij inventariseert en
coördineert met betrekking tot de mensen die daarvoor in aanmerking
komen. Mocht u iemand kennen die prijs stelt op bezoek, dan kun u dit
opgeven via Info@deklotbultjes.nl of via 06-13 86 93 34.

VROUWENBEWEGING.
WOENSDAG 20 Febr. 2019, aanvang 19.45 uur: dit is een Openbare avond.
Lezing Buurtzorghuis Doevenbos en Wensambulance uit Horst a/d Maas:
Buurtzorghuis Doevenbos is een buurthuis in Horst waar zorg op maat, persoonlijk en
professioneel gegeven wordt aan mensen die dit tijdelijk nodig hebben of om deze te begeleiden in hun
laatste levensfase. Je bent hier geen patiënt maar gast, zo voelt het aan. Kleinschalig , met maar 8
kamers waarvan twee kamers 2-persoons zijn.Twee verpleegkundige zullen het Buurthuis toe komen
lichten aan de hand van beelden.
De wensambulance voldoet heel graag aan `n laatste wens van een zieke die in de laatste levensfase
verkeerd.
Stichting Wens in Beweging stelt een speciaal hiervoor ingerichte ambulance ter beschikking. Naast het
vervoer met de ambulance neemt stichting Wens in Beweging ook de begeleiding tijdens deze dag voor
haar rekening. Waar de wens ook naartoe gaat, er gaan altijd kundige zorgverleners mee die zich
hiervoor belangeloos inzetten. Daarnaast is er uiteraard ook plek voor een familielid om mee te gaan.
Ook hier zullen enkele begeleiders over komen vertellen, worden er beelden vertoond en kunnen we
vragen hierover stellen.

Dit is een openbare avond, dat wil zeggen dat alle dorpsgenoten van harte welkom zijn, de koffie
staat klaar.

EXCURSIES NAAR GRIENDTSVEEN AG IN SATERLAND [DUITSLAND] EN
EUROVEEN BVB SUBSTRATES.
Op 15 febr. komt TV REINDONK opnames maken i.v.m. de uitnodigingen van Griendtsveen AG
en Euroveen BVB Substrates om hun bedrijven te komen bezoeken.
Deze interessante excursiereizen zullen dan in de omgeving ook bekend worden gemaakt zodat
ook mensen buiten Griendtsveen zich kunnen aanmelden.
Dat houdt wel in dat degene uit Griendtsveen die nog graag meewillen en nog twijfelen zich maar
beter aan kunnen melden want nog steeds is het VOL is VOL en dat begint al aardig op te
schieten.
De prijs voor deze twee excursies € 58,50 is zeker niet te hoog, inclusief is: busreis, koffie/thee
met koek onderweg, ontvangst in Saterland met Kafee und Kuchen, Veensafari per smalspoor,
lunch onderweg, afsluiting met borrel, 3 gang menu onderweg [drankje voor eigen rekening],
excursie Euroveen BVB Substrates, ontvangst met koffie/vlaai en nog een aandenken mee naar
huis [vervoer met eigen auto’s].
UNIEKE EXCURSIES VAN DE ONTGINNING TOT DE VERWERKING EN HET
EINDRESULTAAT VAN DE “TURF”. Laat deze kans niet voorbij gaan!!

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
za 16 feb.
09:00 uur H'veen-G'veen JO8-1G
za 16 feb.
11:00 uur H'veen-G'veen JO10-1
za 16 feb.
16:00 uur H'veen-G'veen 1
UITSLAGEN
za 9 feb.

SVSH JO8-1

- H'veen-G'veen JO8-1G

- s.v. Laar JO8-2
- H.B.S.V. JO10-1
- SVVH 2

7-1

CARNAVALS WEDSTRIJD: AFTRAP PRINS MARCO I EN PRINS KEVIN I
De wedstrijd van het eerste tegen SVVH2 wodt gespeelt op zaterdag 16 februari om 16.00 uur. Prins
Marco I van het Klotbultjesrijk en Prins Kevin I van de Peelpluimen zullen de aftrap voor hun rekening
nemen. Na de wedstrijd zal het feest losbarsten in de kantine.

