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KERKBERICHTEN.
Zondag 27 mei:
11.00 uur: H.Mis. Intenties voor fam. Bukkems.
VERVANGING:
Er wordt vanuit het pastorale team in Horst geregeld dat we in elk geval ELKE zondag een H.Mis hebben.
DE MISSEN BEGINNEN OM 11.00 UUR.

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)

DE ZONNEBLOEM
De lotenverkoop voor de Zonnebloem heeft het mooie bedrag van € 360 opgebracht.
Hartelijk dank voor Uw steun!

Op woensdag 30 mei om 14:30 uur is de excursie naar
Martens Asperges in Tienray. Vertrektijd: 13.45 uur bij de kerk.
Eigen bijdrage is € 6,00. Aanmelden bij Arnold (tel. 0493529351) of bij Ton (tel 06-21513560) of per mail:
kbo@griendtsveen.org. Geef ook aan of U kunt rijden.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
Zaterdag 26 mei gaan wij naar Haagse Rozenknop in Helmond.
Aanvang 18.00 uur. Vertrek 17.15 uur. Vervoer A Lemmen.
Dan nog even een overzicht voor de maand Juni
Zondag
3
7e WST aanvang 10.00 uur.
Donderdag
7
Vriendschappelijk schieten in Neerkant aanvang 20.00 uur.
Zaterdag
16
Toernooi te Castenray bij de Batavieren aanvang 19.00 uur.
Donderdag
28
Veteranen schieten in Griendtsveen aanvang 14.00 uur.
Zaterdag
30
Feestavond aanvang 18.00 uur.

VERVANGING BEZORGING DAGBLADEN.
Gezocht: Vervanger voor de bezorging van de krant voor de periode 30 juni t/m 16 juli. Reacties
naar Hans v.d. Acker, tel. 06-24096519.

*JAARLIJKSE ZESKAMP GRIENDTSVEEN*
Op zaterdag 19 mei werd onder prima weersomstandigheden
de jaarlijkse zeskamp van Kindervakantiewerk Griendtsveen
afgewerkt. De 7 afwisselende hindernissen waren ook dit jaar
weer de moeite van het bekijken waard. Ook niet-deelnemers
wisten de weg naar het pleintje te vinden.
Dank aan alle begunstigers voor hun financiële/materiële
bijdrages en medewerkers die weer belangeloos hun tijd,
stroom of water beschikbaar hebben gesteld om het welslagen van het evenement mogelijk te
maken.
Ook heeft de organisatie weer talloze kledingstukken gevonden bij het opruimen. Mist u iets,
neem dan even contact op met een van de bestuursleden.
Mooie foto’s van onze huisfotograaf kunt u vinden op onze Facebook pagina,
Kindervakantiewerk Griendtsveen.
De uitslag......
1) suus 4 Life
2) piet friet en de apen van knapen
3) de peelturbo?s
4/5/6) stormtroepers/KLM fabriek Sjors/springende kangoeroes
Groeten, Merel Twan Bennie Soraya Jolanda Frank

FANFARE RENANTIA.
Maandag 28 mei: Repetitie.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
donderdag 24 mei
zaterdag 26 mei
zaterdag 26 mei
zaterdag 26 mei
zondag 27 mei
zondag 27 mei
UITSLAGEN
zaterdag 19 mei
zaterdag 19 mei
zaterdag 19 mei
zondag 20 mei
zondag 20 mei

Koningslust JO11-1
ST Egchel/Panningen JO11-3
IVO JO8-2
Lierop JO7-1/Lierop JO7-2
SV H'veen/G'veen 3
SV H'veen/G'veen 1

SV H'veen/G'veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen JO7-1
SV H'veen/G'veen JO11-1G
Neerkandia 3
Racing Boys 1

SV H'veen/G'veen JO11-1G
SV H'veen/G'veen JO11-1G
SV H'veen/G'veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen JO7-1
MVC'19 7
Olympia Boys 2

Venlosche Boys JO8-4G
NWC JO7-1/NWC JO7-2
FC Oda JO11-5
SV H'veen/G'veen 3
SV H'veen/G'veen 1

18:30
09:30
09:30
10:30
10:00
11:00

7
1
13
7
4

-

uur
uur
uur
uur
uur
uur

2
1
2
1
1

LAATSTE WEDSTRIJDDAG
Het einde van het seizoen zit er weer aan te komen en dat willen we natuurlijk zoals altijd gepast
afsluiten.
Daarom willen we samen met jullie onder het genot van een hapje (BBQ), één of meerdere drankjes en
een skôn muziekske het seizoen gezellig afsluiten. We willen direct na de wedstrijd van HelenaveenGriendtsveen 1 starten (Het 3e speelt dan ook thuis). We zullen rond 14:00 beginnen met de BBQ.
Je kunt je opgeven t/m donderdag 24 mei bij Roy Crommentuijn. Je kunt bellen, smsén, what’s appen
naar 0636425516 of een mail sturen naar roycrommentuyn@hotmail.com
De kosten bedragen €15,- p.p. (kinderen mogen gratis aanschuiven, s.v.p. wel vermelden bij opgave).

Beste Klotbultjes,
Dat mag in de krant .....
We willen ook komend seizoen de carnavalskrant van het Klotbultjesrijk weer vullen; het
liefst met uw bijdrage!!
Daarvoor zijn we op zoek naar leuke, grappige gebeurtenissen in Griendtsveen, die
het vastleggen waard zijn. Blunders, toevallige samenlopen van omstandigheden en
verhalen, die het delen waard zijn. Niet kwetsend, eventueel geanonimiseerd maar wel
controleerbaar, graag met mooie foto erbij.
Dus.......ben je uit de Flitsapp Griendtsveen verwijderd?
Of heb je een grooooooottte bos rozen ontvangen?
Of wordt je plasticcontainer niet geleegd?
Kom je je klasgenoten uit Helmond op televisie tegen?
Wat is er aan de hand?
Leg het uit met je talentvolle pen en mail jouw grappige belevenis aan info@deklotbultjes.nl
De leukste inzendingen worden opgenomen in De Klotkieker van 2019!!!
Bestuur CS De Klotbultjes

TOON KORTOOMSPARK.
Op vrijdagavond 25 mei spelen voor u op de Kortooms Kiosk in het Toon Kortooms park 3 muziekkorpsen
uit Neerkant, Helenaveen en Liessel.
Harmonie Sint Secilia uit Liessel bestaat dit jaar 80 jaar, naast de harmonie heeft deze vereniging ook een
extra slagwerkgroep.
Fanfarekorps Wilona uit Helenaveen is opgericht in 1960, Wilona bestaat uit zo’n 35 spelende
muzikanten.
Ook fanfare St. Willibrordus uit Neerkant, muzikaal actief sinds 1927 zal acte de presence geven.
Zij gaven in het verleden al grote concerten met Boudewijn de Groot en Ernst Jansz.
Kortom een unieke samenwerking van 3 korpsen waarbij zo’n 100 muzikanten tezamen het beste laten
horen en zien op deze avond die begint om 19.30 u en zal duren tot ca 21.30 u.
De toegang van deze avond is gratis !

LAMMETJESDAG IN DE MARIAPEEL
Een schaap zegt "Mèêèh" een geit zegt "Bèêè"
Op zondag 3 juni a.s. van 11:00 tot 16:00 uur houdt Staatsbosbeheer, in samenwerking met de
Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten (LFNL), een lammetjesdag. Tussen Helenaveen
en Griendtsveen ligt de Mariapeel, hier wonen zo’n 75 geiten met hun lammetjes. Rondom het
Biologisch station en de geitenstal zijn de geiten met hun lammetjes te bewonderen, daarnaast
zijn er verschillende buitenactiviteiten. Kortom: een gezellig dagje uit voor het hele gezin in de
prachtige Peel!
De beschuit met muisjes staan klaar om de geboorte van de lammetjes te vieren!
De jonge geitjes die met de fles zijn grootgebracht willen graag door kinderen geknuffeld worden.
Kom knutselen, laat je gezicht schminken, wees een speurneus op de natuurspeurtocht, bungel
aan de indianenbrug en eet een lekker ijsje. Maak een lentewandeling of ga mee op excursie
vanaf het biologisch station en geniet van de mooie Mariapeel.
De LFNL heeft een stand ingericht over dit bijzondere geitenras met daarin documentatie over de
Nederlandse Landgeit, leuke spulletjes en heerlijke geitenkaasjes.
De lammetjes hebben, volgens stamboek, allemaal een naam gekregen, beginnend met de letter
‘S’. In en rond de geitenstal springen en dartelen de kleine geitjes in het rond. De volwassen
geiten mekkeren, ‘kom aan tafel want er is beschuit met muisjes om de geboorte van onze
lammetjes te vieren!’. Kom Sjinkie, Saartje, Sannelie, Sam, Sukke, Sjoemel, Sjeng, Srja en hun
andere broertjes en zusjes bewonderen.

Heeft u diabetes type 2? Loop dan mee met een Biowalk in de De Peel.
“Een uur wandelen heeft tot wel twee dagen een positief effect op mijn suikerwaarden” –
Deelnemer Biowalking
Wat is een Biowalk? Een Biowalk is een groepswandeling in de natuur en wordt begeleid door een
natuurgids en een professional uit de gezondheidszorg. U ervaart zelf welke positieve invloed
beweging en het buiten zijn op uw lichaam hebben. Ook ontmoet u andere mensen met suikerziekte.
De natuurgids laat u op een unieke manier de natuur beleven. Biowalking is niet alleen goed voor uw
gezondheid, maar vooral ook heel leuk en gezellig!
Hoe ziet een Biowalk eruit? U begint met een half uur wandelen om conditie op te bouwen.
Vervolgens laat de natuurgids u de natuur en het landschap van De Peel beleven. Met vragen over
uw gezondheid kunt u terecht bij de zorgprofessional. Vóór en ná de Biowalk wordt uw
bloedsuikerspiegel gemeten. Zo ziet u meteen welk effect bewegen in de natuur op uw lichaam heeft.
De Biowalk wordt afgesloten met een gezellige nabespreking onder het genot van een kopje koffie of
thee.
Data, tijden en locaties
U loopt mee met 3 wandelingen (1 of 2 wandelingen is ook mogelijk) en deze vinden plaats op:
Donderdag 31 mei van 14:00 – 16:30 uur, start Buitencentrum De Pelen (Moostdijk 15, Ospel)
Donderdag 7 juni van 14:00 – 16:30 uur, start Natuurpoort De Peel (Leegveld 8a, Deurne)
Donderdag 21 juni van 14:00 – 16:30 uur, start Buitencentrum De Pelen (Moostdijk 15, Ospel)
U mag één introducé meenemen; deze hoeft geen diabetes type 2 te hebben.
Kosten & aanmelden
U kunt zich gratis aanmelden via www.ivn.nl/biowalking/activiteiten/biowalking-in-de-peel

25 jaar De Peelfeesten - Helenaveen - 8, 9 en 10 juni 2018
De Peelfeesten viert het 25 jarig jubileum op 8, 9 en 10 juni 2018.
De Peelfeesten Pub-Quiz: vrijdag 8 juni.
Happen en Stappen: Zaterdag 9 juni
Abba Fever: Zaterdagavond 9 juni vanaf 21.00 uur (tent vanaf 20.00 uur open)
Kaarten voorverkoop: €10,Kaarten voor ABBA Fever zijn verkrijgbaar op de volgende locaties: o.a.:
• Herberg De Morgenstond Griendtsveen Of online op: www.peelfeesten.nl
De Peelfeesten Brunch
Om 11.00 uur zal De Peelfeesten Brunch weer van start gaan, die in samenwerking met vele Helenaveense
toeleveringsbedrijven tot stand komt. De Peelfeesten brunch wordt al jaren zeer gewaardeerd door onze jonge en
oude deelnemers.
Helenavaart concert
Het Helenavaart concert is een jaarlijks terugkerend evenement, afwisselend in dorpen langs de Helenavaart:
Grashoek, Griendtsveen en dit jaar weer in Helenaveen en wel tijdens het 25 jarig jubileum van de Peelfeesten. Een
sfeervol concert waar de volgende muziekverenigingen zich van hun beste kant zullen laten zien: Muziekvereniging
Wilona uit Helenaveen, Fanfare Renantia uit Griendtsveen en Semper Avanti uit Grashoek De toegang voor dit
concert is gratis.
Wilt u zich opgeven voor een van de activiteiten? Voor meer informatie over de programmering of andere zaken
kunt u terecht op peelfeesten.nl

