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KERKBERICHTEN.
Zondag 9 sept.: Geen H. Mis.
Met ingang van heden gaan we voorlopig door met missen om de 14 dagen. De volgende dienst
is dus op 2 september etc. De tijd blijft vooralsnog 11.00 uur. Voor zover als het lukt zal wel elke
zondag vanaf ca. 11.00 uur de kerk open zijn voor een gebedje of zomaar een bezoekje.
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 10 sept. tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Vrijwilligers die mee willen
helpen met het onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom.

Eetplein Griendtsveen
g
Lekker samen eten voor iedereen en tegelijkertijd gezellig buurten!
Het volgende eetpunt in Griendtsveen is donderdag 13 september en u bent van
harte welkom!
U bent welkom bij Herberg de Morgenstond, 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
€ 11,75, exclusief de consumpties (niet verplicht).
Bent U 55+ en wilt u deelnemen aan het eetpunt dan kunt u zich aanmelden tot dinsdag 11
september 12u. 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 (vóór dinsdag 11 september 12u)
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 mede georganiseerd door KBO Griendtsveen
Contactadres→ kbo@griendtsveen.org

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zaterdag 8 september gaan wij naar het toernooi van Ons Genoegen America.
Aanvang 18.00 uur. Vertrek 17.30 uur. Vervoer F Maas en P Spreeuwenberg
Zondag 9 september is de handboog gesloten.

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 8 september ophalen oud papier
Hiervoor worden de volgende personen om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht: Elke
Knapen en Noud v Mullekom.
Repetitie maandag 10 september
Wekelijkse repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal.
Mocht je verhinderd zijn, dan svp afmelden bij de dirigent.
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!

KINDERVAKANTIEWERK GRIENDTSVEEN
Hallo allemaal,
Op zaterdag 8 september vindt de laatste zomeractiviteit van Kindervakantiewerk Griendtsveen
van dit jaar plaats.
Ons jaarlijkse uitstapje gaat dit jaar naar…….Bobbejaanland!!!!!!
Als jij je voor dit uitstapje hebt opgegeven of als je als begeleider gevraagd bent, verwachten we
je die dag om 8.15u bij de kerk.
Zorg dat je deze dag makkelijk zittende kleding en schoenen aan hebt en denk ook aan een
regenjas bij eventueel slecht weer. Neem voldoende (maar niet te veel) eten en drinken mee om
de dag door te komen. Van kindervakantiewerk wordt er op een snack-menu getrakteerd.
’s Avonds rond 19.45u verwachten we weer terug te zijn.
We wensen iedereen een fantastische dag toe!

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
PROGRAMMA
za 8 sep.
09:00 uur H'veen-G'veen JO8-1G
za 8 sep.
11:00 uur H'veen-G'veen JO10-1
za 8 sep.
17:00 uur SV Liessel Veteranen
UITSLAGEN
za 1 sep. Neerkandia JO8-1
za 1 sep. ZSV JO10-2
za 1 sep. H'veen-G'veen Veteranen

- ZSV JO8-3
- Deurne JO10-1
- H'veen-G'veen Veteranen

- H'veen-G'veen JO8-1G
- H'veen-G'veen JO10-1
- S.J.V.V. Veteranen

12 - 7
7-5
1-1

SAMEN UIT BUS.
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag
Maandag
Donderdag

12
13
14
16
17
20

sept
sept
sept
sept
sept
sept

09:00-19:00 uur
12:30-18:00 uur
10:30-16:00 uur
13:00-18:00 uur
11:00-18:00 uur
10:00-18:00 uur

Rondrit naar Zuid-Limburg
Bloementapijt Kapel in 't Zand
Lunchen in d’Ouwe Peel, Helenaveen
Koffie drinken in de regio
Van Tilburg mode, Nistelrode
Rondrit door Ooijpolder en omgeving

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.

Ontdek ons Limburgse landschap tijdens de Beleefweek!
Kom van 14 t/m 23 september naar Beleefweek Limburg. Beleef de Limburgse cultuur, historie,
natuur en het landschap. Proef de streekproducten. Verwonder je over de vergezichten. Geniet van
sport en spel. Ruim 300 activiteiten
Diverse partners organiseren tijdens de Beleefweek dagelijks vele activiteiten in en rondom Nationaal
Park De Maasduinen, De Groote Peel, De Meinweg en Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Je kunt
genieten van speciale wandelingen, fietstochten, wateractiviteit, sport, open dagen, rondleidingen,
excursies, workshops, cursussen, muziek, theater en arrangementen. Bekijk alle activiteiten op
www.beleefweeklimburg.nl. Volg ‘BeleefweekLimburg’ op Facebook en Instagram.
Limburgse samenwerking
Beleefweek Limburg is een gezamenlijk initiatief van Provincie Limburg, Instituut voor Natuureducatie
(IVN), Nationaal Park De Maasduinen, De Groote Peel, De Meinweg en Nationaal Landschap ZuidLimburg. Samen met ondernemers, natuur- en landschapsgidsen zetten we een week vol beleving neer.

HOOGVEENFESTIVAL 15 SEPTEMBER
Op zaterdag 15 september wordt tussen 10:00 en 17:00 uur het Hoogveenfestival gehouden op het
terrein van het Buitencentrum de Pelen. Het festivalterrein is bij het Buitencentrum de Pelen Moostdijk
15 in Ospel. Hier kun je verhalen horen over de bijzondere turfgeschiedenis, zelf een knuppelbrug
bouwen, broodjes bakken op houtvuur en zien hoe hoogveen kan groeien. Er zijn ook activiteiten bij het
Biologisch station Mariapeel, Koolweg 36a in Helenaveen.
Walk of Veen
Vanaf beide locaties kan je de Walk of Veen lopen. Deze leuke wandeling van 3 of 8 km loopt langs de bijzondere
plekjes van de Groote Peel of de Mariapeel. De wandeling is geschikt voor jong en oud. Tijdens deze wandeling
krijg je naast een mooi uitzicht op de Peel ook informatie over de verschillende vogels in het gebied, de
turfgeschiedenis en hoogveen.
De Walk of Veen kan vanaf 2 startpunten gelopen worden. In het eigen tempo en de hele dag door.
Groote Peel feestelijk geopend
Tijdens het hoogveenfestival worden tevens de werkzaamheden in de Groote Peel officieel afgesloten met
bestuurders van Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer. Dit
doen we met een gezamenlijke lunch tijdens het hoogveenfestival. Tijdens de lunch gaan bestuurders met elkaar
en met bewoners in gesprek over de Peel en het hoogveenherstel. Als aanwezigen hierbij willen aansluiten kunnen
ze een voucher halen voor de lunch bij de informatiestand op het festivalterrein. Er zijn circa 50 plaatsen gratis
beschikbaar. Vragen aan bestuurders over de hoogveenprojecten kunnen tijdens de lunch gesteld worden.
Hoogveenherstel
Het hoogveenfestival wordt georganiseerd door Provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en Waterschap Aa en
Maas Afgelopen jaren hebben deze partijen hard gewerkt in de Groote Peel, Mariapeel en Deurnsche Peel om het
hoogveen te kunnen herstellen. De werkzaamheden zijn dit voorjaar afgerond. Tijdens het festival is te zien wat er
allemaal gerealiseerd is.

THEATERGROEP WIZZEL SPEELT JORIS, GWYNN EN DE DRAAK.
•

Den Draai Deurne 30 sept. & 7 okt.
Cultuurcentrum Deurne 14 okt.
De Kastanje Liessel 21 okt.
De Klepel Asten 28 okt.
De Buun Well 4 nov.

Allen aanvang: 14.30 uur.

Voorverkoop € 6,50:
www.theatergroepwizzel.nl
Intertoys, Torenstraat 5 Deurne
Den Draai, Blasiusstraat 2 Deurne
Blokker Asten, Prins Bernhardstraat 1
Verkoop aan de zaal: € 7,50

Een pracht variant op een klassiek verhaal, met verbazingwekkende plotwendingen. Mooi spel, humor, spanning en
een modern decor maken dat deze voorstelling boeit vanaf het begin tot aan het einde. De kracht van deze versie
van Michelle van Daalhoff is dat de voorstelling actuele thema’s heeft en zowel de jongere als de oudere kijker zal
boeien. Komt dat zien!

