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KERKBERICHTEN.
Zondag 9 juni: Eerste Pinksterdag om 11.00 uur: H.Mis.
HET IS AL WEER EEN TIJD GELEDEN, DAAROM WILLEN WE AANSLUITEND AAN DE H.MIS
WEER EENS EEN KEER EEN KOP KOFFIE MET DE AANWEZIGEN DRINKEN.
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)

GRIENDTSVEEN GING OP EXCURSIE NAAR GRIENDTSVEEN AG.
Wat hebben we zaterdag 25 mei een schitterende dag mogen beleven.
Iedereen was vol lof. Het was werkelijk ook perfect verzorgd en super interessant.
Een fijne bus en prima chauffeur en een geweldig goede sfeer onderweg.
De pauze met lekkere koffie en turfkoek en exact op de afgesproken tijd de aankomst in
Saterland.
Daar waren ook 18 personen van de Fam. van de Griendt aanwezig wat erg gewaardeerd werd.
Een vorstelijk onthaal met heerlijk gebak en een interessante uitleg over de
verveningsactiviteiten van de Fam. van de Griendt en een historisch overzicht van de Familie.
Daarna gingen we op VEENSAFARI door het in mens grote terrein, zo’n 5000 ha.
Wat een belevenis, staande in de wagon met de neus in de wind, over eindeloze vlaktes.
Regelmatig werd er gestopt en kregen we uitleg over alle facetten van de veenwinning en ook
het natuurherstel, wat tegenwoordig een van de belangrijkste dingen is.
Vaak gingen we ook stukken lopen en degene die dat moeilijk vonden konden altijd met een auto
meerijden.
Zelfs de toiletwagen ging mee! Er was werkelijk aan alles gedacht.
We bekeken ook nog een kleigroeve en onderweg hadden we een heerlijke lunch.
Als toetje stond er op het einde ook nog een bierstand in een schuur waar iedereen nog wat kon
knabbelen, drinken en napraten over de vele indrukken die ze opgedaan hadden.
Om 17.00u. werden we door de Fam. van de Griendt uitgezwaaid en onderweg was er nog een
prima menu en erg voldaan waren we rond 23.00uur weer terug in Griendtsveen.
Op de facebookpagina DorpsraadEnMededelingenblad zijn enkele foto’s te zien.

Nu gaan we samen, ook weer even enthousiast, op 15 en 22 juni naar Euroveen in
Grubbenvorst.
Daar zullen we de verwerking van de turf kunnen bekijken zodat de cirkel rond is.
In Saterland de ontginning en in Grubbenvorst het eindresultaat van wat er met turf gedaan
wordt. We vertrekken om 8.30 uur bij de kerk en zullen rond 13.00 uur weer terug zijn.
Alle chauffeurs zijn op de hoogte gebracht en iedereen heeft op de lijst in de bus kunnen zien op
welke datum zij/hij ingedeeld is.
Op 15 juni gaat Marij mee en op 22 juni gaat Jannij mee, dus zijn er vragen dan kun je bij hen
terecht.

Lekker samen eten voor iedereen en tegelijkertijd gezellig buurten!
Het volgende eetpunt in Griendtsveen is donderdag 13 juni 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 juni 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 aan- of afmelden (vóór dinsdag 11juni 12u) of afmelden dan
kunt u contact opnemen met Joke Steeghs telefoonnummer 0493 529266.
Mag ook via de email: jmjsteeghs@onsbrabantnet.nl
Let op, deze keer aan/afmelden bij Jenny van Gestel tel. 0493 529400
Eetplein Griendtsveen wordt mede georganiseerd door KBO Griendtsveen
Contactadres→ kbo@griendtsveen.org

FANFARE RENANTIA.

Zaterdag 8 juni ophalen oud papier
Hiervoor worden Marleen en Riny om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht.
Maandag 10 juni geen repetitie

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!

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zondag 9 juni is er onze 6e wedstrijd voor het WST aanvang 11.00 uur.

KLEDINGINZAMELING.
Dinsdag 11 juni is onze kledinginzameling weer. Het geld wat we hier mee ophalen besteden wij om leuke
activiteiten of extra versnaperingen te bekostigen voor onze kinderen op basisschool De Driehoek.
Alle textiel is welkom, deze spullen worden nog twee keer per jaar opgehaald door Reshare (onderdeel van
het Leger des Heils).
In principe mag ALLE textiel bij ons ingeleverd worden.
Denk hierbij aan:
• Kleding
• Huishoudelijk textiel, zoals handdoeken, theedoeken, washandjes, etc.
• Schoenen (per paar gebonden)
• Sokken (per paar)
• Accessoires, zoals hoeden, riemen, tassen, etc.
• Zachte knuffels
Gelieve dit dinsdag 11 juni voor 9.00 uur op school bij de poort neer te zetten.
De school zal op deze dag gesloten zijn i.v.m. een studiedag .
Namens de ouderraad en onze kinderen, dankjewel!!!!!

Een nieuw logo, nieuwe ideeën.
Ook de KBO Griendtsveen is aan het zoeken naar vernieuwing.
Naast de activiteiten die we al doen voor onze leden willen we
ook wel eens wat nieuws. Tijdens de jaarvergadering is dit al
besproken met onze leden.
Nu leggen wat dat ook voor aan de gemeenschap van
Griendtsveen.
Want wij willen ook over onze horizon heen kijken. Onze
vereniging is niet groot, daarom richten wij ons nadrukkelijk
ook op niet-leden. Waar denken wij aan: het nieuw leven in blazen van de jeu-de-boules
bij het gemeenschapshuis en fietstochtjes door onze mooie omgeving met een goede
koffiestop onderweg. Consumpties zijn voor eigen rekening, maar meer dan die
consumptie gaat het om het SAMEN iets beleven. Ook als U zich nog niet “senior” voelt
wilt U misschien wel samen met anderen een fietstochtje maken of in Griendtsveen
blijven om uw jeu-de-boules kwaliteiten weer op te waarderen.
Voordat we van alles gaan organiseren willen we echter eerst het animo hiervoor peilen
bij onze leden en bij de rest van de gemeenschap.
Voor meer informatie of om U aan te melden kunt U terecht bij het dagelijks bestuur
van de KBO Griendtsveen:
Arnold Buijs, Past. Hendriksstraat 23, tel. 0439-529351 of
Beppie Hubert, Deurneseweg 25, tel. 06-51830894 of
Ton Bukkems, Helenaveenseweg 4, tel. 06-21513560, e-mail:kbo@griendtsveen.org.

