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KERKBERICHTEN.
Volgende mis zondag 14 februari; 11.00 uur: H. Mis.
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 8 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 even weken.

VERNIELING KERKPLEIN:
In de afgelopen weken is op het kerkplein het glas van een van de lantaarns
gesneuveld. Per ongeluk of vandalisme. In elk geval ook hier weer een extra
kostenpost. Graag een verzoek aan iedereen om een beetje rustig om te gaan met
spullen van iemand anders. Ook al zijn de scholen nog gesloten, is er een
avondklok, is er weinig vertier. Vandalisme is geen vorm van spel.
TE KOOP:
Verse scharreleieren; 6 voor 1 euro; 10 voor € 1,50 bij Bert v.d. Heuvel, Past. Hendriksstraat 24

GEMEENTE HORST: ONDERHOUD LAANBOMEN.
Aankomende maandag 8 februari gaat Pius Floris de overige bomen toppen aan de
St. Barbarastraat. Tegelijkertijd worden de boomgaten gemaakt voor de nieuwe bomen aan de
kanaalzijde. Aansluitend gaan ze de bomen aanplanten, de verwachting is dat dit volgende week
allemaal klaar is.
Zoals eerder afgesproken worden ook de kinderen betrokken bij de aanplant. In samenwerking
met de basisschool mogen zij de boompalen beschilderen. Afhankelijk van corona-maatregelen
wordt gekeken naar verdere mogelijkheden om de kinderen bij de aanplant te betrekken.

Klotbultjes presenteren grote
Carnavalspubquiz!
De Klotbultjes organiseren een eigen 2021 Klotbultjes Pubquiz.
Niet vanuit de kroeg, maar gewoon vanuit het thuishonk.
Aan de jeugd wordt ook gedacht.
Voor wie en wanneer?
Voor de groten tussen 16 en 111 jaar: carnavalszaterdag 13 februari om
20.00 uur
Voor de jeugd 8 t/m 15 jaar: vrijdag 12 februari om 19.00 uur
Voor de jeugd onder de 8 jaar: bij dit Mededelingenblad zit een kleurplaat.
Wat moet je doen met de kleurplaten?
Kleur de tekening zo mooi mogelijk in. Lever de kleurplaat voor 7 februari in bij Ilse op de Pastoor
Hendriksstraat 11.
De kleurplaten komen in de week voor carnaval en in de carnavalsvakantie aan de voorzijde van de school
te hangen. Zodat je in de carnavalsvakantie aan iedereen van je familie trots kan laten zien hoe mooi dat
je al kan kleuren en tekenen!!
Eventueel zijn er nog kleurplaten te krijgen bij Ilse. We reiken uiteraard wat leuke prijsjes voor de mooiste
kleurplaten uit.
Wat moet je hebben voor de pubquiz?
Zorg uiteraard voor een goed-werkende computer of laptop (liefst via een verbinding via een kabel): we
gaan met een teamsverbinding aan de gang en onze technische man zorgt dat jullie kennis over
(Griendtsveense) carnaval in de pub-kahoot-quiz wordt getest. Vanaf een half uur van te voren kun je
inloggen.
Opgeven?
Opgeven via info@deklotbultjes.nl onder vermelding van de teamnaam van je gezelschap en je
telefoonnummer waarop je die avond te bereiken bent. Installeer vast de kahoot-app op je telefoon.
Naar het mail-adres waar je je mee opgeeft, wordt ook de uitnodigingslink voor de pubquiz gestuurd.
Opgeven kan tot en met donderdag 11 februari 2021
Klotbultjes Pubquiz-genotspakket!
Herberg De Morgenstond heeft een borrelplank en overlevingspakket samengesteld voor deze avond. Zie
verderop in dit mededelingenblad.
Vlag
Tot aan carnavalsdinsdag mag de vlag weer uit. Op enkele plekken is al een prachtige raamversiering te
zien. Kei mooi!!!

=== Niemand mag ons feest verstieren, laat ons vandaag het leven vieren ===
Groeten van het Bestuur van de Klotbultjes

