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De komende weken ontvangt U enkele folders over Zonneweide ’t Veen, onderdeel van de
samenwerking tussen Reindonk Energie en De Wiek 2.0.

KERKBERICHTEN.
Zondag 14 maart: 4e zondag van de Vasten.
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)

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

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 13 maart ophalen oud papier
Hiervoor worden Marion en Louis om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht.
Inzameling oud papier
A.s. zaterdag komen enkele leden huis aan huis oud papier ophalen met de kraakwagen. Wilt u
dit, goed gebundeld of in een doos en hanteerbaar voor 1 persoon, vóór 9.00u aan de weg
zetten? Hartelijk dank alvast voor uw bijdrage!

TURFJE.
Honing en chiliproducten te koop vanaf €2; bloemenhoning, heidehoning, mosterd en sambal.
Helenaveenseweg 18 buiten in het kraampje. Wil je iets weten over bijen, bel gerust aan.
Mathijs Herremans.

GRIENDTSVEEN HISTORY VIDEO'S SAMEN DELEN.
https://youtube.com/playlist?list=PLrgaJcV2kZ4rk8mntrNK-cBKqomFGTWQp
Als iemand nog wat oude video films of audio wil delen op YouTube zet ik het graag hierbij.
Met vriendelijke groet, Gerard van Ham, gerardvanham@ziggo.nl

