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U ontvangt vandaag de vakantie-aflevering van het Mededelingenblad. De volgende aflevering
verschijnt op donderdag 17 augustus. De verenigingen draaien bijna allemaal op een lager
pitje, tijd om de persen ook even stil te leggen. Wij wensen iedereen een paar zonnige weken
toe. Gaat U op reis dan wensen we u een behouden thuiskomst. Blijft U thuis, geniet van ons
eigen dorp en haar omgeving.

KERKBERICHTEN.
Zondag 23 juli:
09:45 uur: H. Mis. Intentie voor Harrie en Annie van Mullekom – Munsters.
14:00 uur: Doopsel van Suus Timmers, dochter van Sander en Lobke Timmers-Verhoeven.
Zondag 30 juli:
09:45 uur: H. Mis. Intentie voor Jan Kuijpers.
Zondag 06 augustus: GEEN VIERINGEN.
Zondag 13 augustus:
09:45 uur: H. Mis. Intentie voor Pietje Vorstenbos.
In verband de zomervakantie heeft de parochieraad in overleg met Ben besloten dat de
Eucharistieviering van zondag 06 augustus vervalt. Evt. misintenties verschuiven dan naar
zondag 13 augustus.

VROUWENBEWEGING,
Houd deze datum vrij: ZONDAG 17 sept. WANDELING samen met de mannen en LUNCH.
Ook de leden die niet kunnen of willen wandelen maar wel lunchen zijn van harte welkom.
Verdere informatie volgt nog maar noteer 17 sept. al in je agenda!

BEDANKT.
Heel veel dank aan iedereen voor het medeleven en de steun, bloemen, kaarten en de bijdrage
aan het KWF Fonds na het overlijden van mijn man, ons pap, schoonvader en lieve opa.
Jan Kuijpers
Het heeft ons diep geraakt;
Wilma, kinderen en kleinkinderen.

VERHUIZING:
Verhuisbericht van Mariet en Kees Gijsman, Sphagnumweg 2.
Na ruim 20 jaar genieten in het prachtige Griendtsveen wordt ons nieuwe adres m.i.v. 24 juli a.s.:
Zwerfheide 9, 5971 GH Grubbenvorst

FANFARE RENANTIA.
Na het gezellige terrasconcert leggen we nu onze instrumenten even opzij en gaan we genieten
van de zomervakantie.
De INZAMELING OUD PAPIER gaat wel door:
Op 12 AUGUSTUS a.s. komen onze leden Angeline Mennen en Tom van Loon 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!

RENANTIA WENST ALLE INWONERS VAN GRIENDTSVEEN EN DEURNESE HOEK
EEN HELE FIJNE ZOMER TOE!

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
De leden en het bestuur van Griendtsveens Uitspanning wensen alle mensen een goede en plezierige
vakantie .
De handboog is na de vakantie op dinsdag 29 augustus weer geopend voor Trainen.
Het schieten van de veteranen gaat tijdens de vakantie gewoon door.
Dagreisje op 23 augustus. We vertrekken om 08.15 uur.
De prijs € 50,00 voor leden en € 55,00 niet leden. Dit is wel duurder
dan anders maar zeker verrassend en goed verzorgd. Graag zouden
wij wel alvast opgave van de mensen willen hebben i.v.m. de
busplaatsen. Betalen mag ook al op KBO rekening maar hier komt op
later tijdstip nog een herinnering voor. Aanmelden kan zoals gewoonlijk, schriftelijk bij het
secretariaat; per e-mail: kbo@griendtsveen.org of telefonisch 06-21513560. De leden ontvangen
volgende week nog een programma. Alvast bedankt en we hopen veel van onze leden te mogen
begroeten, Ton en Arnold.

STRIJD MEE TEGEN KANKER VANUIT UW TUIN!
Sinds begin juni rijdt de Taxus Taxi weer door onze gemeente. Deze stichting bestaat uit een klein, hecht team dat
zich vol enthousiasme inzet voor de wereldwijde ‘strijd tegen kanker’. Tijdens de zomermaanden zamelen zij zoveel
mogelijk taxussnoeisel van de Taxus Baccata in. In de naaldjes van de taxushaag zit dé belangrijke basisgrondstof
voor chemotherapieën. Gooi het daarom niet weg maar doneer het aan deze stichting. Het taxussnoeisel wordt
kosteloos, voor de deur, opgehaald. Bovendien biedt de stichting gratis materialen aan om het snoeisel op te
vangen en te bewaren. Meedoen? Maak dan een afspraak via www.taxustaxi.nl/afspraak. Voor meer informatie
over de inzameling en de gratis materialen kunt u terecht op www.taxustaxi.nl.

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 31 juli, 14 augustus tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur.
Voorlopig zal dat ook elke twee weken gebeuren. Vrijwilligers die mee willen helpen met het
onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom. (Ook al staat het niet elke keer in het
Mededelingenblad; U bent altijd welkom om te helpen; het wordt gewaardeerd).

Eetplein
g

Griendtsveen

Lekker samen eten voor iedereen

Het volgende eetpunt in Griendtsveen is woensdag 2 augustus en u bent van harte welkom!
U bent welkom bij de zaal, tussen 11.45 uur en 12.00 uur wordt u verwacht. Vanaf 12.00 uur wordt een heerlijk
warm diner voor u en uw plaatsgenoten geserveerd. Dit alles voor slechts € 10,00 exclusief de consumpties.
Wilt u deelnemen aan het eetpunt dan kunt u zich aanmelden tot maandag 31 juli 09.00 uur. U bent van harte
welkom om een keertje deel te nemen zodat u een eerste indruk krijgt. Aan het einde van uw eerste eetpunt
besluit u of u vaker wil deelnemen.
Heeft u vragen, interesse of wilt u zich

aanmelden of afmelden (vóór maandag 31 juli 9.00u)
dan kunt u contact opnemen met Joke Steeghs telefoonnummer 0493 529266 of Nelly v.d. Zanden telefoonnummer
0493 529346
Mag ook via de email: jmjsteeghs@onsbrabantnet.nl
Eetplein Griendtsveen wordt georganiseerd door KBO Griendtsveen
Contactadres kbo@griendtsveen.org

SAMEN UIT BUS.
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

01
02
03
04
04

aug
aug
aug
aug
aug

09:00-13:00 uur
12:00-17:30 uur
13:00-18:00 uur
09:45
14.30-19.00 uur

Markt Horst
Kienen bij KBO Horst
Centrum Brüggen
Winkelen Patronaat, Horst
Hagerhof, Venlo

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Zondag

07
08
09
10
11
11
13

aug
10:30-19:00 uur
Opnames Groeten van Max, Hilversum
aug
09:00-13:00 uur
Markt Horst
aug
13:00-17:30 uur
Anfra Kijk- en Wandeltuin, Grashoek
aug
10:30-15:00 uur
Lunchen bij Boscafé, Horst
aug
09:45
Winkelen Patronaat, Horst
aug13:00-17:30 uur
Intratuin, Venray
aug
14:00-17:00 uur
Koffie drinken in de regio

Dinsdag
15 aug
09:00-13:00 uur
Markt Horst
Woensdag 16 aug 12:00-17:30 uur
Kienen bij KBO Horst
Donderdag
17 aug
10:00-18:00 uur
Rondrit door Ooijpolder en omgeving
Vrijdag
18 aug
09:45
Winkelen Patronaat, Horst
Vrijdag
18 aug 13:30-17:30 uur
Terrasje pikken
Zondag 20 aug
14:00-17:00 uur
Koffie drinken in de regio
Dinsdag
22 aug
09:00-13:00 uur
Markt Horst
Woensdag
23 aug
16:00-21:00 uur
Eten bij Grieks restaurant Artemis
Donderdag
24 aug
08:30-18:00 uur
Rondrit door de Voerstreek in België
De uitstapjes, waar deze telefoon bijstaat, kunt u enkel en alleen telefonisch boeken. Dus niet via
mail.

Voor meer informatie:
Telefoon:
06 48566699 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
Telefoon b.g.g.: 06 48566838 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
Bezoekadres
Jacob Merlostraat 11, 5961 AA Horst
E-mail:
info@samenuitbus.nl Website:
www.samenuitbus.nl

