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KERKBERICHTEN.
Volgende mis is op zondag 14 maart.
H.Missen komende periode: Inmiddels is ook het rooster voor de Paasperiode bekend. Omdat nu
wat meer priesters beschikbaar zijn hebben we zowel op Palmzondag als Eerste Paasdag een
H.Mis. Dus: 14 maart, 28 maart, 4 april en 11 april.
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 maart 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.

PALMTAKJES.
Op zondag 28 maart is het Palmzondag. Ook dit jaar willen we tijdens de H.Mis palmtakken laten
zegenen. Als er mensen zijn die hun buxus weg willen doen of flink willen snoeien kunnen wij die
weer gebruiken voor Palmzondag. U kunt hier voor contact opnemen met Arnold Buijs, tel. 0627104170 of met Ton Bukkems, tel. 06-21513560.

TE KOOP:
Verse scharreleieren; 6 voor 1 euro; 10 voor € 1,50 bij Bert v.d. Heuvel,
Past. Hendriksstraat 24

CAFETARIA DE PEELSTOP.
Maandmenu 2 frikandellen, 1 kroket Mexico en 4 euro friet voor maar 9,00 euro.

Tegelijkertijd met het KBO-PCOB magazine ontvangt U
deze week ook het Jaaroverzicht van onze vereniging.
Normaal gesproken wordt dit besproken tijdens de
jaarvergadering. Maar zoals het er nu naar uitziet zal de
jaarvergadering ook dit jaar gaan vervallen. Op de achterzijde daarvan een poster uit de serie Samen
tegen eenzaamheid.

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN: vervroegd stemmen kan voor risicogroepen Corona
70-plussers en volwassenen met chronische ziekte kunnen hun stem ook op 15 of 16 maart in één van
de vier geopende stembureaus uitbrengen. De stemlokalen zijn open van 7.30 tot 21.00 uur.
Op 15 en 16 maart zijn de volgende stembureau’s open:
• Grubbenvorst: MFC ’t Haeren, Irenestraat 20b
• Horst: voormalig modecentrum Frans Theelen, St. Lambertusplein 12
• Horst: kantine sporthal Dendron, Gebr. van Doornelaan 128
• Sevenum: zalencentrum De Wingerd, Maasbreeseweg 2
Hoort u niet bij een risicogroep voor corona? Dan vragen we u om op woensdag 17 maart 2021 te
stemmen.
Gaat u stemmen op een stembureau?
Doe dan eerst de gezondheidscheck. Meer hierover vind u op www.horstaandemaas.nl/verkiezingen en
in de informatie bij uw stempas. Bellen kan ook op: 077-4779777.

BRIEFSTEMMEN VOOR 70-PLUSSERS
Als u 70 jaar of ouder bent dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen. Alles wat u
nodig heeft om uw stem uit te brengen ontvangt u thuis.

Stempluspas en gezondheidscheck
U krijgt tussen 22 en 27 februari een envelop met uw stempluspas en een gezondheidscheck. Met deze
stempluspas kunt u uw stem uitbrengen in het stemlokaal, of iemand machtigen om uw stem voor u uit
te brengen, of uw stem per brief uitbrengen. Lees de informatie op de stempas, en bewaar uw stempas
goed.
Documenten om per brief te stemmen
Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het
briefstembiljet, een retourenvelop en een stapsgewijze uitleg over het briefstemmen. Hiermee kunt u uw
stem bij deze Tweede Kamerverkiezing dus ook per brief uitbrengen.
Inleveren briefstem: U kunt uw briefstem op 2 manieren inleveren:
Per post: Doe uw briefstem op de post voor vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur.
Inleverpunt: Lever uw briefstem in op het inleverpunt in het gemeentehuis in Horst, Wilhelminaplein 6.
Openingstijden inleverpunt:
- Woensdag 10 t/m vrijdag 12 maart 2021: 9.00 tot 17.00 uur.
- Maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021: 9.00 tot 17.00 uur.
- Woensdag 17 maart 2021: 7.30 tot 21.00 uur.
Meer informatie over de verkiezingen: www.elkestemtelt.nl of www.horstaandemaas.nl

