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ZONDAG 17 JUNI 09.30 UUR EUCHARISTIEVIERING
Voorganger: Pastoor Schellens m.m.v. herenkoor.
Intenties:
Henk van den Broek
Wim Kusters vanwege zijn verjaardag
Jan Jacobs
Nellie Sleegers-van Rijssel en dochter Miriam
Piet en Riek Louwers-van Otterdijk
Jan Kusters
Martien van der Wallen.
MEDEDELINGEN
1. Voor vragen over parochie of kerkelijke zaken, alsmede voor een eventueel huisbezoek van
pastoor P.Schellens kunt u bellen met Jo Buijtenweg tel. 314070.
2. Aanmeldingen voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten lopen voortaan via het centrale
Parochiecentrum, Visser 2, in Deurne. 0493-312486; info@heiligewillibrorddeurne.nl
3. `s Zondags kunt u na de dienst van 09.30 misintenties opgeven hier op de pastorie
4. Rekeningnummers t.n.v. de parochie Vlierden; IBAN nr NL29RABO 01545 02 103.
5. Voor informatie of klachten over de bezorging van Het Trommeltje kunt u bellen met 320946

Speelveldjes Vlierden
Op basis van een eerder afgenomen enquête binnen ons dorp en na overleg met de gemeente is
besloten dat er een wat groter en meer centraal gelegen speelveld komt in Vlierden. Vanuit de
gemeente hebben we toestemming gekregen om het veldje tussen KDV Bert & Ernie en de
parkeerplaats aan de Edisonstraat uit te breiden. Zowel het kinderdagverblijf als de school zijn
enthousiast. Intussen zijn alle direct omwonenden geïnformeerd.
De volgende stap is dat we een concreet plan / tekening ter goedkeuring voorleggen aan de
gemeente. Bij dit plan worden de leerlingen van de Wegwijzer betrokken; op maandag 18 juni
krijgen alle kinderen uitleg over de plannen voor het speelveld. Zij kunnen vervolgens per klas
ideeën en wensen inbrengen. Daar waar mogelijk worden deze gerealiseerd. Ook wensen van
omwonenden worden in het plan meegenomen.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
BALLONNENWEDSTRIJD
Bij de opening van de kermis hebben weer vele kinderen hun ballon opgelaten.
Alle kinderen die hun kaartje van de ballonnen-wedstrijd terug ontvangen hebben, kunnen dit
inleveren bij Frans van den Heuvel, Brouwhuisweg 19 in Vlierden. Voor de kinderen van wie de
ballon het verst weg gevlogen is, zijn enkele prijzen beschikbaar.
De winnaars worden in het Trommeltje bekend gemaakt, de prijzen zullen worden uitgereikt bij het
zomeravond-concert dat Fanfare Wilhelmina samen met jeugdige artiesten van de Basisscholen de
Wegwijzer en d’n Bogerd op maandagavond 2 juli bij het Hofke van Marijke (Rembrandt van
Rijnstraat 5) zal geven.

SCOUTING
Volgende week dinsdag 19 juni, komen de scouts en explorers/ roverscouts weer langs voor de
lege flessenactie.
Heeft U wat lege statiegeldflessen staan en wilt U onze club steunen, geef ze dan aan de leden
mee zodat wij weer leuke activiteiten kunnen doen.
U kunt hen verwachten tussen 18.30 uur en 20.30 uur.
Wij danken U bij voorbaat voor Uw bijdrage.
Scouts en explorers/roverscouts Vlierden.
TENNISCLUB TCV
Deze week vindt ons jaarlijks open toernooi plaats. Elke avond zijn er wedstrijden van gasten van
omliggende verenigingen.
Zaterdag zijn de halve finales en zondag worden de finales gespeeld.
Kom gezellig op ons terras zitten om onze Vlierdense deelnemers aan te moedigen.
HALLO ALLEMAAL,
Jullie hebben het misschien al gemerkt, het voormalige JAV-gebouw is tegenwoordig bewoond.
Daarom willen we ons graag even voorstellen. Wij zijn Ruud en Jenny Driessen, samen met onze
kinderen Teun (6) en Lieke (5).
Nadat we ons huis in Eindhoven helemaal verbouwd hadden, waren we op zoek naar een nieuw
klusproject, liefst buiten de stad met voldoende ruimte voor Ruuds hobby's (houtbewerking en
autobekleding). Toen we dit gebouw in jullie mooie dorp tegenkwamen waren we direct verkocht.
Inmiddels wonen (en klussen) we hier een paar maanden en tot nu toe bevalt het ons erg goed.
Vriendelijke mensen en een schitterende omgeving. Ook de kinderen hebben het erg naar hun zin
op school en jullie zullen ze vast nog eens zien rondfietsen in de buurt.
Hartelijke groet,
Ruud, Jenny, Teun & Lieke

