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GEEN AFVALINZAMELING DEZE WEEK.
U zult het al wel gemerkt hebben dat de sneeuwval en de vorst van alles door elkaar heen heeft
geschud. Ook de afvalinzameling is helemaal geannuleerd voor deze week. Wanneer uw
huisvuil, keukenafval of pmd wel opgehaald wordt is afhankelijk van de weersomstandigheden.
Uiteraard mag u het volgende ophaalmoment extra afval aanbieden in een doorzichtige zak
(keukenafval en/of PMD) of de tariefzak.

FANFARE RENANTIA: GEEN PAPIERINZAMELING.
Aansluitend op het bovenstaande bericht is er ook besloten dat er a.s. zaterdag GEEN papier
opgehaald wordt door de Fanfare. Ook hiervoor wordt of een alternatieve datum bepaald of het
wordt pas volgende maand opgehaald.

KERKBERICHTEN.
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)

FILM GRIENDTSVEEN.
Hallo, Griendtsveen en oud-inwoners van Griendtsveen.
Er wordt nog gezocht naar de namen van enkele personen in de Video: Griendtsveen 1968
We zijn er bijna, nog enkele namen ontbreken!
Op YouTube: https://youtu.be/-sTcT8_GSYc
Wie weet er nog iets te melden bij de volgende nummers:

25, 31, 32, 44, 48, 50, 55, 63, 68, 97, 98, 105, 106, 107, 125, 126, 138, 144, 157, 177, 180,
181, 184, 188, 189, 194, 195, 201, 204, 205, 209, 216, 220.
Herkent U nog mensen, die bij de bovenstaande nummers van filmfragmenten horen, stuur svp een mail
naar gerardvanham@ziggo.nl. Binnenkort kunt U de eindmontage verwachten.
Deze mail mag gedeeld worden. Met vriendelijke groeten Gerard van Ham.

VAN DE REDACTIE:
Normaal gesproken staat deze aflevering vol van alle carnavalsactiviteiten. Ook dit jaar
is alles anders. We wensen de deelnemers veel plezier met de Carnavals Pub Quiz, die
de Klotbultjes organiseren in samenwerking met Herberg de Morgenstond.

VROUWENBEWEGING: Beste allemaal,
Op vrijdag 5 febr. heeft het bestuur van de Vrouwenbeweging de jubilarissen gehuldigd.
We hadden bij onze vereniging VIER 25 jarige jubilea en TWEE 50 jarige jubilea.
25 Jaar waren, Tiny van Essen, Marie-José Dautzenberg, Henny Keijsers en José Derks.
De twee 50 jarigen waren Jo Kluytmans en Dien Poels.
Ondanks corona vonden wij, het bestuur, dat we dat niet zo maar voorbij konden laten gaan.
Normaal hebben we in deze periode onze jaarvergadering waarin we onze jubilarissen huldigen.
Dit gaat nu allemaal niet door dus we hebben onze jubilarissen “ thuis “ verrast.
Bij ieder aan de voordeur, op gepaste afstand, hebben we een kort toespraakje gehouden, bloemetjes,
een VVV bon en wat lekkers voor bij de koffie aangeboden.
Onze twee 50 jarigen werden ook ERELID van onze vereniging. Zij staan ook op de foto.
Ze waren allen erg verrast en vonden het super leuk dat we het op deze manier opgelost hebben.
We wensen iedereen nog veel gezondheid, hou nog even vol want we kijken allemaal uit naar de tijd dat
het weer een beetje normaal gaat worden.

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

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: jullie kleurplaat hangt voor de raam van
school! Voor de mooiste kleurplaten hebben we een leuk prijsje.
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. 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
Ingewikkeld om mee te doen?
Je ontvangt via de mail instructies. Hierin staat o.a. een Teams-link.
Ongeveer EEN HALF UUR VAN TE VOREN kun je je aanmelden.
Om de vragen in beeld te krijgen heb je een laptop nodig. Volg de digitale teams-link en je kunt
deelnemen aan de pubquiz.
Om antwoorden te geven heb je een telefoon nodig. Op je telefoon installeer je de kahoot-app. Aan het
begin van de quiz staat er een instructie voor je klaar.
Klotbultjes Pubquiz-genotspakket!
Deze zaterdag 13 februari tussen 11 en 16u30 kan het overlevingspakket bij Herberg De Morgenstond
worden afgehaald.
Vlag
Tot aan carnavalsdinsdag mag de vlag weer uit. Mocht je nog niet zo’n fraai exemplaar bij de voordeur
aan de muur hebben hangen? Wil je dit jaar tijdens carnaval in slaap vallen warm opgerold in De
Klotbultjes-vlag omdat je carnaval zo mist, bestel hem dan snel. Meld u aan via info@deklotbultjes.nl en u
krijgt te horen wat u moet doen om zo’n fijn exemplaar nog voor de carnaval in huis te hebben.
Let een beetje op elkaar.
Carnaval staat dit jaar helaas in de ijskast (naast de jagermeister trouwens). Zondagmorgen zijn we nog
bij Omroep Horst aan de Maas te zien, in de uitzending ‘vrienden van de carnaval’.
We wensen u mooie dagen toe. Let een beetje op elkaar en blijf gezond en dan zien we elkaar weer vanaf
het najaar bij onze mooie activiteiten.
Groeten van het Bestuur van de Klotbultjes
=== Niemand mag ons feest verstieren, laat ons vandaag het leven vieren ===

