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ZONDAG 24 JUNI 09.30 UUR WOORD EN COMMUNIEVIERING (dameskoor).
Intenties:
Harrie Keijzers vanwege zijn sterfdag
Nel van Otterdijk
Wim van der Heijden vanwege zijn verjaardag.
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
TO ENJOY
Op zondag 1 juli sluiten wij ons muzikale seizoen weer af met een concert .Deze keer bij de
Blokhut van Scouting Vlierden. U kunt van onze muzikale talenten genieten, maar ook weer van
onze baktalenten. Scouting serveert het kopje koffie/thee, en wij bakken lekkere taarten. Meer
informatie over dit concert vind U in de flyer die bij het trommeltje bezorgd is.
WERELD-YOGADAG
Donderdag 21 juni is het wereld-yoga-dag! Kom meedoen! Op het grasveld achter de kiosk!
Om 19:00 uur. Gratis! Voor groot en klein! Voel je welkom!
Info: jeanne6@live.nl
Hartelijke yogagroeten , Jeanne Thijssen
GILDE St. WILLIBRORDUS
Komende zondag 24 juni gaat het Vlierdens gilde naar het Kringdag in Mierlo-Hout. Hier zal
het gilde Vlierden gaan vertegenwoordigen. Het gilde is nummer 2 van de 23 gilden die aan
deze gildedag deelnemen. De optocht vertrekt om 12:45 uur vanaf de voetbalvelden. De
bijeenkomst van de gildeleden is om 12:00 uur op het sportpark van Mierlo-Hout.
Hier worden ook de wedstrijden gehouden.
Afgelopen weekend zijn de renovatie werkzaamheden begonnen van de stoep rondom de
Schuttershut. Tevens zal een vlakboog buitenbaan worden aangelegd. Een lang
gekoesterde wens om ook buiten met de kruisboog op doel te kunnen schieten.
TENNISCLUB TCV
Afgelopen week hebben wij een zeer geslaagd open toernooi gehad.
Dank aan onze vrijwilligers en alle deelnemers en supporters.
Uitslagen van onze eigen leden zijn:
2e plaats Damesdubbel 8: Jacqueline en Nicole
2e plaats Herendubbel 7: Cor en Tiny
1e plaats mix dubbel
6: Frank en Marjan
2e plaats mix dubbel
6: Marcel en Hanneke
3e plaats mix dubbel
6: Wijnand en Hanke
e
2 plaats heren dubbel 6: Wijnand en Marcel
1e plaats damesdubbel 5: Inge en Angela
1e plaats herendubbel 5: Albert-Jan en Aad
2e plaats herendubbel 5: Paul en Tiny

