MEDEDELINGENBLAD
VOOR
GRIENDTSVEEN
ZESENVEERTIGSTE JAARGANG
Redactie: Helenaveenseweg 4; Tel. 06-21513560

AFLEVERING 33
E-mail: mededelingenblad@griendtsveen.org;
Internet: http://www.griendtsveen.org

15 AUG. 2019
Bezorging: 06-13749904

KERKBERICHTEN.
Zondag 18 augustus; 11.00 uur: H. Mis.
Zondag 25 augustus: GEEN 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)

FANFARE RENANTIA.
Maandag 19 augustus
Repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal

BELEEF DE DAG 2019.
Locatie: Horst aan de Maas; 11 september 2019 09:30 uur. (Zie ook poster).
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).

SAMEN UIT BUS.
Donderdag
vrijdag

22 augustus
23 augustus

09:00 – 16:30 uur
16:00 – 21:00 uur

Winkelcentrum Woensel Eindhoven
Diner Smakt Pelgrimshuis

Zondag

25 augustus

13:00 – 17:30 uur

Koopzondag en koffiedrinken in Horst Centrum

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

27 augustus
28 augustus
29 augustus
30 augustus

TEL

09:00 – 13:00 uur
09:00 – 18:00 uur
16:00 – 20:00 uur
12.30 – 17:00 uur

Markt Horst
Rondrit Brabant Malpie en Valkenswaard
Jagersrust Velden
Markt in Deurne

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

WERELDKAMPIOENSCHAP GANZENBORDEN
In het kader van 800 jaar Horst aan de Maas vinden in 2019 diverse mooie
evenementen in onze gemeente plaats. Zo ook op woensdag 11 september: in MFA
Kerkebos Tienray-Swolgen vindt een heus Wereldkampioenschap Ganzenborden
plaats!
Alle inwoners van Horst aan de Maas, van jong tot oud, zijn van harte welkom om
gratis deel te nemen aan dit ludieke wereldkampioenschap. Het Ganzenbord-spel is
speciaal voor deze dag in een Horst aan de Maas-jasje gegoten; de spelers
verdwalen in de Peel, nemen deel aan het OLS, enzovoort. We willen graag zoveel
mogelijk deelnemers vergaren om er een mooi evenement van te maken.
Ganzenbord is een spel van alle tijden en juist daarom hopen we met dit evenement
jong en oud te kunnen verbinden. Doet u ook mee? Er is geen voorbereiding of
uitgebreide training nodig om deel te nemen. Er wordt gespeeld in groepjes van 4 en
de speler die het snelst de finish haalt, mag zich wereldkampioen noemen. Er wordt
gespeeld in de categorieën Jeugd en Volwassenen.
Deelnemers melden zich op woensdag 11 september tussen 09.30 en 15.00 uur bij
MFA Kerkebos, Molenstraat 37, Swolgen, waar zij plaats kunnen nemen aan een van
de tientalen tafels om een gezellig potje Ganzenbord te spelen.
Een potje Ganzenbord duurt maximaal 15 minuten, en uiteraard is er gelegenheid
om onder het genot van een kopje koffie te kijken naar andere deelnemers. Na
afloop krijgt elke deelnemer het uniek Horst aan de Maas-Ganzenbord als placemat
mee naar huis!

