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VAN DE REDACTIE EN DE BEZORGERS:
Per 7 maart nemen Stijn vd Munckhof en Bente Franssen de bezorging van het
Mededelingenblad, Hallo Horst aan de Maas, Weekblad voor Deurne en Via Horst aan de Maas
in Griendtsveen over. De bezorging in de Deurnese Hoek blijft ongewijzigd.
Faas Ramaekers en Renske de keizer zijn er per 1 maart mee gestopt. Dit is hun laatste
Mededelingenblad.
Bedankt Faas en Renske. Succes Stijn en Bente.
Voor bezorg klachten of complimenten bel voortaan 06-13 74 99 04.

KERKBERICHTEN.
ATTENTIE: De H.Mis van a.s. zondag 03 maart gaat NIET door. De eerstvolgende dienst is op
zondag 17 maart.
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)

OPENING TURFROUTE.
Bij dit Mededelingenblad een uitnodiging voor de opening van de Turfroute op zondag 31 maart. Daar
hoort dit ook nog bij: In de kerk kan dan een film van Griendtsveen bekeken worden. Deze is ook gemaakt
in het kader van 800 jaar Horst aan de Maas. De exacte tijden zijn nog niet helemaal bekend,
waarschijnlijk 13.30u. en 15.30 u. zijn maar misschien kan het ook nog om 14.30u. maar dat is nog niet
zeker. Wij houden U hierover op de hoogte. Ook is dan in de kerk de tentoonstelling “ onze kinderen
ETEN geen turf maar hebben CREATIEF met turf gewerkt “.
De werkstukken van de peuters en basisschool leerlingen, zullen zeker het bekijken waard zijn.

VROUWENBEWEGING
Op 20 maart gaan we wilgentenen vlechten onder deskundige leiding van Dhr. Jac de Cock. Je
mag kiezen uit allerlei mandjes e.d. die je wilt maken. We vragen hiervoor een kleine bijdrage in
de materiaalkosten van 5 euro p.p., daarvoor krijg je dan de gemaakte spullen mee naar huis.
Je kunt je opgeven tot 7 maart , met een briefje in de bus of per telefoon bij Jannij: 529285 of bij
Marij: 529213.
Let op: De avond begint om 19.00 uur en we zitten dan boven in de zaal.
We verwelkomen jullie graag met velen op deze gezellige creatieve avond. 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.

DANKWOORD.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het warme medeleven i.v.m het overlijden
van onze dochter Bregje Wassen, en ook voor de aanwezigheid van vele dorpsgenoten tijdens
het persoonlijke afscheid bij de uitvaart. Frans, Mirèse en Lotte Wassen,
Apostelweg 6, Griendtsveen.

FANFARE RENANTIA.
Dinsdag 5 maart Carnavalsoptocht
Muzikanten worden om 13.00u verwacht bij Her Knapen.

Wij wensen alle Klotbultjes van Griendtsveen en Deurnese Hoek
een hele gezellige Carnaval toe!

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN

WE WENSEN ALLE PEELPLUIMEN EN
KLOTBULTJES EEN TE GEKKE CARNAVAL!!!
GRIENDTSVEENS UITSPANNING
Zondag 3 en 5 Maart is de handboog gesloten in verband met carnaval.
De leden en bestuur van Griendtsveens Uitspanning wensen alle mensen een

te gekke carnaval toe.

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.

