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VOLGENDE WEEK IS DE AFVALINZAMELING WEER NORMAAL.
De sneeuw is gesmolten, als alles goed loopt is de afvalinzameling volgende week weer normaal
en kunt U maandag uw restafval en PMD aan de weg zetten.

KERKBERICHTEN.
Donderdag 18 februari, 11.00 uur: Uitvaart en begrafenis Gerard Klaus (in besloten kring).
Volgende week zondag 28 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 22 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.

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!
De link van vorige week werkte niet bij iedereen, hieronder nog een nieuwe link.
Op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sTcT8_GSYc&fbclid=IwAR3AoewNM2pYz_rTnbFadbve7wcThbuouHamhJudRXMQcTe1D2w
EfBT-MXY

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.

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

Carnavalspubquiz
Carnaval 2021 zit er weer op; dagen met een lach en een traan.
Vele mooie herinneringen werden op social media gedeeld; carnaval
werd door velen van jullie gemist!
Dit deed ons als bestuur van De Klotbultjes goed. We hopen er
volgend jaar weer een fantastisch feest van te kunnen maken met z'n
allen!!!!!!
Het was geweldig om te zien dat er veel deelnemers waren bij onze
CarnavalsPubquiz;
het waren 2 leuke, gezellige avonden.
Onze hoogheden zullen contact met de winnaars opnemen om de gewonnen prijzen te komen
overhandigen.
Uitslagen jeugd:
1. DeBesteBesties (Chirley/Lonneke)
2. Noobiez (Lieke/Jana)
3. Kanaaltje11 (Fabienne)
Uitslagen volwassenen:
1. 33-13 (Tom/Barbara/Niels/Karlijn)
2. Watweetjewel.nl (Jolanda/Ger/Soraya/Rudy)
3. De Voetsies (Sander/Ilse)

TOT VOLGEND JAAR!
#Niemand mag ons feest verstieren; laat ons vandaag het leven vieren!!!

