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VAN DE REDACTIE.
Welkom terug van vakantie. De persen zijn weer opgestart. De batterijen opgeladen. De eerste
korte aflevering na de zomervakantie ligt voor U. Deze week aandacht voor fietstocht van Beleef
de dag op woensdag 13 september.

KERKBERICHTEN.
Zondag 20 augustus:
09:45 uur: H. Mis. Intentie voor het welzijn van de mensen.

VROUWENBEWEGING,
In de loop van deze week ontvangen jullie het PROGRAMMA van 2017/2018.
We hebben weer ons best gedaan om een gevarieerd programma te maken met veel speciale en
interessante dingen.
We beginnen weer met de traditionele zondag ochtend wandeling met lunch op zondag 17
sept. Uiteraard mag ook weer je vriend, vriendin, partner of man mee wandelen en/of lunchen.
De wandelingen zijn uitgezet in de omgeving van het Rijtven en de Bikkels, een erg mooie route
van 10 km. en 3,5km.
We vertrekken met auto’s bij de kerk om 9.00uur voor de lange route en om 9.45uur voor de
korte route. Verdere informatie vind je in het programmaboekje. Zorg dat je echt VÒÒR 8 sept.
opgegeven hebt en geef meteen aan of je kunt rijden.
Ook opgeven als je niet gaat wandelen maar wel komt lunchen!
Opgeven bij Jannij 529285 of Marij 529213 of met briefje in de bus.

Dagreisje op 23 augustus. We vertrekken om 08.15 uur.
Alle leden hebben het programma voor die dag ontvangen. Hebt U Uw
bijdrage nog niet voldaan, wilt U dat dan alsnog doen. Diegenen die al
betaald hebben, bij voorbaat dank. We hopen dat de weergoden mee
werken en dat we een gezellige dag hebben.
Kedeng kedeng en tot woensdag, Ton en Arnold.

BELEEF DE DAG: FIETSTOCHT (zie ook achterzijde)
Deze dag komt voor de twaalfde maal tot stand en wordt georganiseerd door:
● Katholieke Bond Ouderen afdelingen Horst en Sevenum
● Zorggroep Noord-Limburg
● Gemeente Horst aan de Maas (team Sport aan de Maas)
De lengte van deze fietstocht is circa 44 km. Bij de startplaatsen krijgen de deelnemers een lunchpakket
aangeboden voor onderweg. Ook krijgen ze een consumptiebon voor koffie met Limburgse vlaai.
Startplaatsen: Horst, ”Wittenhorstterrein” Wittebrugweg, start tussen 9:00 en 11:00 uur;
”Het Maaspaviljoen”, start tussen 9:30 en 11:00 uur.

