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KERKBERICHTEN.
Zondag 18 juni: Sacramentsdag met begeleiding van het Gemengd Gregoriaans Koor uit Asten.
09:45 uur: Gezongen H. Mis. Intentie voor Frits van Moorsel, Mietje van Moorsel- Biemans
en voor Nellie van der Schaaf-Knapen.

Op woensdag 21 juni gaan we op excursie naar Martens Asperges in
Tienray. Verzamelen om 13.15 uur bij de kerk.
➢
Er hebben zich voldoende personen opgegeven. Ook zijn er
voldoende auto’s beschikbaar.
➢ Kosten: € 6,00 per persoon. Deze kunnen bij Arnold
afgerekend worden.

FANFARE RENANTIA.
Repetitie: Maandag 19 juni om 20.00 uur. (Er zat helaas geen bijlage bij de mail).

DORPSRAAD GRIENDTSVEEN.
Woensdag 21 juni om 20.00 uur is de laatste vergadering van de dorpsraad voor de
zomervakantie. Het is een korte agenda.
Agenda:
Opening.
Mededelingen en verslag 15 maart.
Stand van zaken Mariapeel/wateroverlast/muggenbestrijding.
Prioriteitengelden: Zijn er nog concrete ideeën die ook uitgevoerd kunnen worden.
Rondvraag.
Hallo Allemaal.
Komend weekend is het zover.
De 50ste wandeldriedaagse van Horst a/d Maas.
Wij hebben er weer zin in en we hopen jullie ook.
De vertrektijden bij het speeltuintje zijn:
Voor de 5 km: Vrijdag: 16.30
Voor de 10 km: Vrijdag 16.00
Zaterdag: 14.00
Zaterdag: 13.30
Zondag: 10.00
Zondag: 9.30
Zorg dat je 10 min voor tijd aanwezig bent dan kunnen we op tijd vertrekken.
We hopen natuurlijk op goei weer en een heleboel enthousiaste aanmoedigende
toeschouwers.
Voor de routes kun je kijken op www.wandeldriedaagse.nl
Groetjes het bestuur Kindervakantiewerk.

FILM-PREMIERE: 'DE ROMEINSE NACHT'
In 1910 stootte een groepje Peelwerkers in de buurt van Helenaveen op een van de belangrijkste
overblijfselen uit het Romeinse Rijk: de Gouden Helm. Deze vondst bleef niet onopgemerkt. Niet
alleen in Helenaveen, maar ook ver buiten de Peel was er belangstelling voor deze vergulde
helm. Van heinde en verre kwam men 'het nieuwe goud uit de Peel' bewonderen waarna de helm
uiteindelijk werd verkocht aan het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. De vinder was er niet
op achteruit gegaan, hij kon van deze extra inkomsten zelfs zijn huis in Meijel kopen.
Het laat zich raden dat de vondstplek in 1910 een druk bezochte plek werd voor schatgravers en
gelukzoekers.
Dit gegeven werd het startpunt voor een nieuw verhaal voor een film over de nakomelingen van
een andere peelwerker die in 1910 ook op de bewuste plek was om te zoeken naar overblijfselen
van de Romein. Hij slaagde, maar heeft zijn 'goud' altijd verzwegen, met een duidelijke reden !?
Wat er aan de hand was wordt duidelijk in deze nieuwe jeugdfilm: 'De Romeinse Nacht'.
De hoofdrolspelers komen alle vier uit de Peel: Harm Blomsma, Suzan de Vries, Faas
Ramaekers en Tygo Vermeulen. De productie kwam in het 2e kwartaal van dit jaar tot stand en is
gemaakt door Rob Smit met medewerking van het Peelmuseum-America.
Filmlocatie: het midden-Peelgebied (Deurnese Peel/ Mariapeel).
Productie: Cine City, Eindhoven; Lengte: 40 minuten
1e Openbare vertoning: zondagochtend 25 juni 11.00 uur, Peelmuseum America
(museum geopend vanaf 10.30 uur)
Overige vertoningen: middagvoorstellingen in de zomer op de openingsdagen van het museum

SAMEN UIT BUS.
Vrijdag
Vrijdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

23
23
27
27
28
29
30
30

juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni

09:45
13:00-17:00 uur
09:00-13:00 uur
14:00
15:30-21:00 uur
10:00-18:00 uur
09:45
13:00-17:00 uur

Winkelen Patronaat, Horst
Winkelen in Straelen
Markt Horst
Jan Linders, Tienray
Eten bij de Wellsche Hut, Well
Dagje Xanten
Winkelen Patronaat, Horst
Keramiekcentrum Tiendschuur, Tegelen

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

