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VAN DE REDACTIE:
Welkom terug van vakantie. De persen zijn weer opgestart. De batterijen opgeladen.
De eerste aflevering na de zomervakantie ligt voor U.

KERKBERICHTEN.
Zondag 11 augustus: GEEN H.Mis.
Zondag 18 augustus; 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 12 augustus 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 oneven weken.

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 10 augustus ophalen oud papier
Hiervoor worden Jan G en Riny 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!

ZONNEWEIDE ’T VEEN / DE WIEK 2.0
Geachte inwoners,
De ontwikkelingen voor realisatie van Zonneweide ’t Veen en De WIEK 2.0 in het GROEN op het
voormalig sportcomplex aan de Lavendellaan lopen volgens planning.
Op Zaterdagmiddag 24 augustus a.s. van 14.00 tot 16.00 uur houden wij een vrije inloop met
presentaties van De WIEK 2.0 en Reindonk Energie.
Noteer deze datum in je agenda. Volgende week meer info over deze middag aan de
Lavendellaan 31 in Griendtsveen.
Mvg
Geert Claessens namens Reindonk Energie en Chiel en Ger Mennen namens De WIEK 2.0

TE KOOP: “van Doorne’s jeugdjaren”
Tijdens het DAF-weekend is het boek “van Doorne’s Jeugdjaren gepresenteerd. Dit boek is te
koop is bij Herberg de Morgenstond. Een mooie aanwinst in uw boekenkast voor iedereen die
iets meer over de geschiedenis van DAF of Griendtsveen wil weten. Prijs: € 12,50.

SAMEN UIT BUS.
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13 augustus
14 augustus
15 augustus
16 augustus

Zondag

18 augustus

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

20 augustus
21 augustus
22 augustus

09:00 – 13:00 uur
13:00 – 17.30 uur
10:00 – 17:00 uur
12:30 – 17:30 uur

Markt Horst
Brookergarden Hout-Blerick
Kevelaer
Museum Erven v. Verbruggen Rijkevoort

TEL

13:30 – 18:00 uur

Koffie drinken in de regio

TEL

09:00 – 13:00 uur
08:30 – 18:00 uur
09:00 – 16:30 uur

Markt Horst
Jam markt Neede
Winkelcentrum Woensel Eindhoven

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.

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

BELEEF DE DAG 2019.
Locatie: Horst aan de Maas; 11 september 2019 09:30 uur
Op woensdag 11 september beleven we voor de dertiende keer de dag. Dit jaar staat Beleef de
dag in het teken van Bij ons beweeg je mee. Beleef de dag is een fietstocht voor 55-plussers vol
cultuur en ontspanning. Bij de startplaatsen kun je luisteren naar muziek. En tijdens de tocht van
46 kilometer zijn er diverse plekken waar het een en ander te bezichtigen is.
Iedereen kan meedoen. Ook mensen met een scootmobiel of mensen die zelf niet kunnen
fietsen en wel willen meegenieten. Op vertoon van je Groene Kruis lidmaatschapspas krijg je op
de beweegmarkt een goodiebag cadeau.
De fietsers krijgen een lunchpakket mee voor onderweg. En een consumptiebon voor een
heerlijke kop koffie met Limburgse vlaai. Ze starten vanaf twee startplaatsen:
•
•

Horst | voetbalvelden Wittenhorst in Horst | start tussen 9.30-11.00 uur
Sevenum | De Wingerd in Sevenum | start tussen 10.00-11.00 uur

Bus
Ben je niet in staat om te fietsen, maar wil je de dag toch meebeleven? Dat kan! Meld je aan voor
de busroute. Dat kan van 7 t/m 26 augustus van 10.00-12.00 uur bij Huub Raassens (0653936906). Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vertrekt de bus vanuit Horst en/of
Sevenum. Daar word je later over geïnformeerd. Het inschrijfgeld betaal je op de dag zelf en de
Beleef-de-dag-koeltas ontvang je onderweg.
INSCHRIJVEN: Het inschrijfgeld bedraagt €6. Bij de inschrijving ontvang je een Beleef-de-dagtasje 2019 die als startbewijs dient.
•

Griendtsveen
Van medio augustus tot 2e week september op afspraak
Arnold Buijs, Pastoor Hendriksstraat 23 (0493-529351 of 06-27104170).

