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Kopij voor het volgende nummer: vóór maandag 11 juni 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A, of
e-mail sturen naar: hettrommeltje@gmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl/
ZONDAG 10 JUNI GEEN VIERING I.V.M. JUBILEUM PASTOOR PAUL JANSSEN
MEDEDELINGEN
1. Op 9 en 10 juni viert pastoor Paul Janssen zijn zilveren priesterjubileum in de grote kerk in
Deurne. De uitnodiging om daar bij te zijn stond op de laatste pagina van het Trommeltje van
afgelopen week.
BASISSCHOOL DE WEGWIJZER
De bieb op de Wegwijzer zoekt vrijwilligers!
Wij zijn op zoek naar ouders/ opa’s/oma’s/dorpsgenoten die het leuk vinden om mee te komen helpen in
onze Bieb op school.
De bieb is open op donderdag van 13.00 uur tot 14.00 uur. Als er genoeg aanmeldingen zijn, komt u slechts
één keer per 2 of 3 weken aan de beurt.
Vindt u het leuk om te komen helpen, maar kunt u niet op donderdag, laat het ons dan ook weten.
In overleg kunnen we de openingstijden van de bieb aanpassen.
Wij zijn blij met alle hulp die wij krijgen.
Met kerst staat er bovendien een leuke attentie en biebabonnement voor u klaar.
Heeft u interesse, meldt u even bij juf Hetty of mail naar hetty.vanbommel@prodas.nl

De Goede Doelen week Vlierden komt eraan !
U hebt allemaal de envelop en intekenlijst voor de Goede Doelen week Vlierden
weer ontvangen in uw brievenbus. Op dinsdag 12 of woensdag 13 juni wordt de envelop bij u opgehaald
Legt u de envelop alvast klaar voor de collectanten?
Mocht u geen envelop hebben ontvangen, dan kunt u even bellen naar Riek van Rijssel,
Tel. 313739. Dan kan er nog een envelop worden nabezorgd.
GILDE St. WILLIBRORDUS
Gilde st. Willibrordus
Wegens het jubileum van pastoor Paul Janssen is het verbroederingsschieten van zondag verzet naar
zondag 16 september.
Zaterdag 9 juni zullen de 4 gilden de viering opluisteren van het jubileum van de pastoor.
De bijeenkomst van de gildeleden is om 14:15 uur op de parkeerplaats bij het parochiecentrum Visser 2.
Volgende week woensdag 13 juni komen de kruisboogschutters naar Vlierden voor hun wedstrijd in de
zomeravondcompetitie.
De wedstrijden beginnen om 17:30 bij de schuttershut achter het voetbalveld aan de Karnweg.
Belangstellenden zijn van harte welkom.

Op dinsdag 12 juni bent u weer van harte welkom om met ons van gedachten te wisselen, vragen te stellen
of informatie te ontvangen over bepaalde zaken, tijdens de inloop van 20.00 uur tot 20.30 uur op de
vergadering van Samen Vlierden in ‘t Huis.

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Afgelopen woensdag zijn op het pleintje bij de kiosk de cheques van de clubkascampagne uitgereikt.
Ook de Vlierdense verenigingen mochten weer een mooi bedrag ontvangen. Stemmers bedankt hiervoor.
Weer heeft één Vlierdense vereniging niet voldoende stemmen gehaald om mee te kunnen delen uit de pot.
Dit is erg jammer, dat deze kleine vereniging nu helemaal niets krijgt ter aanvulling van de Clubkas.
Namens de verenigingen door Samen Vlierden
TENNISCLUB TCV
Voorjaarscompetitie
De voorjaarscompetitie zit er weer op... Hopelijk heeft elk team een mooie competitie mogen spelen.
Onderstaande de uitslagen
Team

Datum

Tijd

Gemengd dubbel
Vlierden 1Wettenseind 1
Dames dubbel
Budel – Vlierden 1
Dames dubbel
Vlierden 2 – Deurne
2
Gemengd dubbel
Vlierden 1 –
Helenaveen 1

Donderdagavond

2-2

Eindstand in
competitie
6de plek

Vrijdagavond

3-1

8ste plek

Vrijdagavond

1-3

6de plek

Vrijdagavond

4-0

3de plek

Website
Kijk eens op onze compleet vernieuwde website. Je vind hier alles terug wat er speelt binnen de club!
Open toernooi
Ook dit jaar wordt het open toernooi georganiseerd door de commissie van TC Vlierden. We hopen op een
net zo`n geslaagd toernooi als vorig jaar Het toernooi zal plaatsvinden van zaterdag 9 juni 2018 tot en met
zondag 17 juni 2018.
VOETBALVERENIGING SPV
Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
6-6-2018
ASV'33 JO19-1
─ SPV JO19-1

Vertrek
Aanw.
18:15

Tijd
19:30

Bekerwedstrijd FINALE SPV Jeugd 2018
Datum en wedstrijd
Vertrek
9-6-2018
Aanw.
Tijd
Juliana Mill JO19-1
─ SPV JO19-1
13:15
15:30
Voor de toeschouwers is er een bus geregeld, die vertrekt bij de kiosk om 13:45 uur.
Graag aanmelden hiervoor op tel. 06-10849692, let op vol is vol
Sportpark Zuideinderpark, Rooiseheide 20 5481 SG Schijndel
Toernooien
*
SPV JO13-1
─ Toernooi bij ONDO
SPV JO9-1G
─ Toernooi bij Stiphout
*
SPV JO8-1
─ Toernooi bij Stiphout
*
* De vertrektijden en wie moet rijden worden door de leider geregeld via de groepsapp.
Wedstrijd Programma Senioren zondag 10 juni.
SPV 3-SSE 4 11:00.

