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U ontvangt vandaag de vakantie-aflevering van het Mededelingenblad. De volgende aflevering
verschijnt op donderdag 08 augustus. De verenigingen draaien bijna allemaal op een lager
pitje, tijd om de persen ook even stil te leggen. Wij wensen iedereen een paar zonnige weken
toe. Gaat U op reis dan wensen we u een behouden thuiskomst. Blijft U thuis, geniet van ons
eigen dorp en haar omgeving.

KERKBERICHTEN.
Zondag 21 juli: 11.00 uur: H. Mis.
12.30 uur: Doopsel van Rens Bennenbroek, zoon van Tom en Jolanda Bennenbroek - Beijers.
Zondag 04 augustus: 11.00 uur: 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)

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 15 en maandag 29 juli tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur.
Vrijwilligers die mee willen helpen met het onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom. Het
onderhoud van het kerkhof is gepland in de oneven weken.

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 13 juli ophalen oud papier
Hiervoor worden Joop en Antoinette om 9.15u bij Helenaveenseweg 64
verwacht.
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!

RENANTIA WENST U ALLEN EEN HELE MOOIE ZOMER
TOE!

Dag 1: Zaterdag 20 juli.
Heb je je opgegeven voor de 1e dag op 20 juli van kindervakantiewerk.
Dan zien we je graag om 10.00 uur in het speeltuintje.
We verwachten rond 16.00/16.30 uur weer terug te zijn in Griendtsveen.
Zelf mag je zorgen voor:
*Een goede fiets.
*Sportkleding of makkelijke zittende kleding die vies mogen worden.
*Zwemkleding en een handdoek.
*Eventueel zonnebrandcrème.
Wij zullen zorgen voor:
*Een leuke sportieve dag.
*Eten en drinken.
Dag 2: Zaterdag 10 augustus is het tijd voor de 2e dag.
Als je je voor deze dag hebt opgegeven zorg je dat je om
9.30 in het speeltuintje bent zodat we dan kunnen vertrekken.
Zorg voor schoenen waar je goed op kunt lopen, kleding passend bij het weer
en natuurlijk goei zin om er weer een super gezellige dag van te maken!
Wij zorgen voor een lunchpakketje dus jullie hoeven niks mee te nemen.
We verwachten rond 16.15 / 16.30 weer terug te zijn in ons altijd mooie Griendtsveen.
Groetjes bestuur kindervakantiewerk.

Hotel Eetcafé In d’Ouwe Peel dringt door tot de Terras Top 100 van 2019
9 juli 2019 – In d’Ouwe Peel in Helenaveen staat in de Misset Horeca Terras Top 100 van 2019. Dat
maakte het horecavakblad Misset Horeca gisteren bekend in de jaarlijkse Misset Horeca Terras Top 100.
Het sfeervolle terras aan de Helenavaart staat bovendien landelijk op de 51e plek van de beste terrassen
van Nederland. “Wij zijn ontzettend blij en trots met dit resultaat…..”, zegt eigenaar Sandra van
Cauwenberghe.

Persbericht Staatsbosbeheer.

Veerkrachtige natuur in de Peelvenen
Staatsbosbeheer aan de slag voor de PAS
De natuur heeft te lijden onder stikstof dat door menselijke activiteit neerdaalt uit de lucht. De
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) dempt de effecten hiervan. In veel Natura 2000 gebieden van
Staatsbosbeheer worden daarom de komende jaren extra beheerwerkzaamheden in het kader van de
PAS uitgevoerd. Ook in de Peelvenen werkt Staatsbosbeheer hier de komende jaren aan.
Kansen voor het hoogveen
Boswachter Mirjam: ‘Stikstof is een voedingsstof voor planten. Sommige plantensoorten gaan daardoor
heel hard groeien waardoor ze andere soorten verdringen. Als we niks doen, verdwijnen typische
hoogveenplanten zoals veenmos, veenpluis en wollegras uit de Nederlandse natuur. En daarmee ook de
dieren die daarbij horen. In de Peelvenen komen planten- en diersoorten voor die internationaal
beschermd zijn. De Peelvenen hebben dan ook de Natura 2000 status en zijn (op Europees niveau) heel
bijzonder, het is met recht een natuurgebied van internationale waarde waar we enorm trots op zijn’.
Wat gebeurt er?
De komende jaren gaat Staatsbosbeheer aan de slag in de Peelvenen. Een pakket aan maatregelen zorgt
dat de rijkdom aan plant- en diersoorten behouden blijft en versterkt wordt. Deze werkzaamheden
worden naast het reguliere werk gedaan. Denk hierbij aan het verwijderen van varens, begrazen met vee
of maaien om het gebied open te houden. Op een aantal locaties waar gewerkt wordt staan
informatieborden.
Boswachter Mirjam: ‘Het terrein kan er tijdens de werkzaamheden niet op z’n mooist uitzien maar we
gaan voor het eindresultaat: een vitaal en dynamisch hoogveengebied waar plek is voor mens en natuur.
Na de werkzaamheden zal de heide verjongen en is er meer ruimte voor veenplanten als veenmos,
veenbes, wollegras en zonnedauw. Ook dieren zoals de noordse witsnuitlibel en de kraanvogel liften mee
op de herstelmaatregelen. Een prachtig gebied om van te genieten tijdens een wandeling of fietstocht.
Na het broedseizoen, 15 juli 2019, pakken we het werk weer op. In totaal gaat het extra beheerwerk
enkele jaren duren.

