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KERKBERICHTEN.
Zondag 24 februari: Geen H. Mis.
Zondag 03 maart: 11:00 uur: H.Mis.
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 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)

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 25 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. Het onderhoud van
het kerkhof is gepland in de oneven weken.

KBO GRIENDTSVEEN.
Mogen wij alle leden die hun contributie voor 2019 nog niet betaald hebben er op attenderen dat in de
komende weken te doen. Zoals in het jaarprogramma vermeld kunt U uw bijdrage overmaken op bankrek.
NL 47 RABO 01025 16375 van KBO Griendtsveen. Bij voorbaat dank.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 25 februari repetitie
Wekelijkse repetitie van 20-22u in De Zaal.

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.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zondag 24 febr. is er de 7e AW door de Batavieren bij EHS in Venlo.
Aanvang 10.00 uur. Vervoer en vertrek word onderling geregeld.
Zondag 24 febr. is de handboog gesloten.
Let op, vrijdag 22 febr. is onze jaarlijkse leden vergadering.
Het begint om 20.00 uur mocht u echt niet kunnen dan afmelden bij het bestuur.
Dan nog even een overzicht voor de maand maart,
Zaterdag
Zondag
Zaterdag

9
10
16

Veteranendag bij Ons Genoegen Ysselsteijn aanvang 13.30 uur.
3e WST aanvang 11.00 uur.
Toernooi in Bakel bij Neerlandia aanvang 18.00 uur.

Knapzak van het jaar 2019
Ja de Knapzak van het jaar is bekend.
In totaal zijn er 500 stemmen uitgebracht.

De top 5 bestaat uit:
(in alfabetische volgorde)
Louis Baltussen

Bennie v Limbeek

Willie v Mullekom

Frank Ramaekers

Soraya Willems

Wie van de 5 wordt het ?
We weten het volgende week zaterdag tijdens Das Lustige Knapzakke fest om 22.22 uur in de Kiepekooi
Mede namens het Knapzakke-comité nodigen we u uit om de nr: 1 te huldigen
Met Klotbultige groet Gerold.

SAMEN UIT BUS.
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag

06
07
08
10
11
12
13
14
15
17

mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt

11:45-17:30 uur
09:30-17:00 uur
10:00-18:00 uur
13:30-18:00 uur
12:30-17:30 uur
09:00-13:00 uur
10:00-18:00 uur
15:30-20:00 uur
13:00-19:00 uur
13:30-18:00 uur

Kienen bij KBO Horst
Ikea, Eindhoven
Kevelaer
Koffie drinken in de regio
Kienen bij KBO Meterik
Markt Horst
Museum en jachtslot Burg Linn, Krefeld
Eten bij de Sevewaeg, Sevenum
Breifabriek Marcienne, Heinsberg
Koffie drinken in de regio

Voor meer informatie:
Telefoon:
06 48566699 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
Telefoon b.g.g.: 06 48566838 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur

