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VAN DE REDACTIE.
Volgende week verschijnt de vakantieaflevering van het Mededelingenblad. Het eerstvolgende
Mededelingenblad daarna op 08 augustus. Gelieve hier rekening mee te houden bij het inleveren
van berichten volgende week.

KERKBERICHTEN.
Zondag 7 juli: om 11.00 uur: H.Mis. Intenties zijn voor Jan ter Voert, voor fam. Sleegers-Welten,
voor Marinus en Annie Daniëls en dochter Wilma.
H.Missen tijdens de zomervakantie: 21 juli, 4 augustus en 18 augustus.

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)

DAF-WEEKEND: BEDANKT.
Namens de organisatie “DAF weekend“ vanuit America en Griendtsveen willen wij alle mensen die
meegeholpen hebben om dit te doen slagen heel hartelijk bedanken .
Mede door jullie inzet kunnen we terugkijken op een geslaagd gebeuren.
Ondanks het heet weer zijn er toch best wat mensen een kijkje komen nemen.
De opbrengst van dit weekend komt ten goede aan de stichting gemeenschapshuis De Zaal.
Namens de Handboog en de Fanfare een hartelijk dank je wel. Frans Maas en Her Knapen.

NOGMAALS BEDANKT.
Wij willen iedereen die aan ons dacht, op wat voor manier dan ook, bedanken voor alle reacties,
presentjes, berichtjes en appjes. Griendtsveen zit voor altijd in ons hart. Dank,dank, dank....
Leon & Jacintha.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
De leden en bestuur van Griendtsveens Uitspanning wenst iedereen een fijne vakantie toe.
De handboog heeft vakantie van 7 juli tot en met 18 augustus.

SAMEN UIT BUS.
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

02 juli
03 juli TEL
04 juli
05 juli

09:00 – 13:00 uur
09:00 – 18:00 uur
10:00 – 17:00 uur
13.00 – 17:00 uur

Markt Horst
Buren en Buurmalsen (kersen in de Betuwe)
Van Tilburg Mode in Nistelrode
Bezoek Blue Berrie Hill Broekhuizen

zondag

07 juli

13:30 – 18:00 uur

Koffie drinken in de regio

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

09 juli
10 juli
11 juli
12 juli

09:00 – 13:00 uur
10:30 – 16:00 uur
12:00 – 17:30 uur
10:00 – 17:00 uur

Markt Horst
Lunchen bij De Artiest in Venray
Boottocht van Steyl naar Arcen
Winkelen in Mönchengladbach

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

16 juli
17 juli TEL
18 juli
19 juli

09:00 – 13:00 uur
09:00 – 18:00 uur
13:00 – 17:30 uur
10:00 – 17:00 uur

Markt Horst
Rondrit Brabant omgeving Malpie en Valkenswaard
Bosbrasserie “in de Sluis” Reindersmeer, Maasduinen
Winkelen in Uden

zondag

21 juli

13:30 – 18:00 uur

Koffie drinken in de regio

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

23 juli
24 juli
25 juli TEL
26 juli

09:00 – 13:00 uur
12:30 – 17:30 uur
13:00 – 17:30 uur
16:00 – 21:00 uur

Markt Horst
Holland Casino Venlo
Pluk- en theetuin Grashoek (nieuw!)
Diner Wellsche Hut in Well

zondag

28 juli

13:00 – 17:30 uur

Koopzondag en koffie drinken in Horst-centrum

dinsdag
woensdag

30 juli
31 juli

09:00 – 13:00 uur
09:00 - 15:00 uur

Markt Horst
Schnäppchenmarkt Straelen

De uitstapjes waar TEL bij staat, kunt u enkel en alleen telefonisch boeken. Dus niet via mail.
Ook is het niet mogelijk om boekingen door te geven via de voice-mail.
Indien nodig is de bus telefonisch te bereiken onder nummer 06-50602215

Voor meer informatie:
Telefoon:
Telefoon b.g.g.:

06 48566699 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
06 48566838 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur

Bezoekadres

Jacob Merlostraat 11, 5961 AA Horst

E-mail:
Website:
Facebook:

info@samenuitbus.nl
www.samenuitbus.nl
Samen uit Bus

