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Zondag 1 juli 09.30 uur Eucharistie-Gezinsviering.
Voorganger: Pastoor Janssen
De kinderen van groep 3-4 van basisschool De Wegwijzer zullen hun medewerking hieraan
verlenen.
Het thema van deze viering is: “Geloven is een teamsport”.
Bij een voetbalelftal heb je verschillende posities: spits, keeper, verdediger.
Al deze posities zijn even belangrijk, je kunt het niet alleen. Je zult het samen moeten doen.
Dit geldt ook voor Geloven, Kerk, Parochie. We zullen het samen moeten doen.
Wij hopen weer veel gezinnen te mogen ontmoeten op zondag 1 juli.
Werkgroep gezinsviering
Intentie:

Sjaak van den Broek vanwege de trouwdag.

Parochienieuws
Per 1 juli is de pastorie verkocht. Dat houdt o.a. in dat er we daar alleen nog komende zondag zitting
houden, waar intenties voor de vakantieperiode kunnen worden opgegeven. Die worden dan
vermeld in het laatste Trommeltje vóór de vakantie.
Pater Schellens heeft bericht gekregen dat er binnenkort voor hem een appartement in Teteringen
beschikbaar komt. Dat betekent dat hij op 22 juli voor de laatste keer in Vlierden zal voorgaan in de
zondagviering.
Hoe we daarna een en ander gaan regelen moeten we deze week beslissen en wordt volgende
week al in Het Trommeltje vermeld, omdat er in de vakantieperiode geen Trommeltje verschijnt.
Contactgroep Vlierden.

Goede Doelenweek Vlierden:
De collecte is weer uitstekend verlopen!
De totale opbrengst is dit jaar € 5.356,62.
Verdeeld over de fondsen:
Hartstichting
Longfonds
Epilepsiefonds
Rode Kruis
KWF
Nierstichting
Fonds Verstandelijk Gehandicapten
Brandwondenstichting
Alzheimer Nederland
Reumafonds

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

687,98
491,77
368,38
399,65
986,31
507,64
388,22
359,96
661,83
504,88

Alle collectanten en andere vrijwilligers weer hartelijk bedankt voor jullie inzet!

Werkgroep “Bospark de Bikkels”
De werkgroep “Bospark de Bikkels” van Samen Vlierden, die is opgericht ¾ jaar geleden vanwege
het illegale gebruik van het park door arbeidsmigranten, maakt zich steeds meer zorgen over de
toename van het aantal huisjes die weer bewoond worden door arbeiders en arbeidsmigranten. Dit
is in strijd met het bestemmingsplan, daar het park alleen bestemd is voor verblijf van recreanten.
De Gemeente heeft dit ook aan Roompot laten weten. De werkgroep is nog steeds hierover in
gesprek en werkt samen met het handhavingsteam van de Gemeente.
Ook worden er weer vreemde zaken waargenomen rondom en op de parkeerplaatsen van het park.
Mocht er iemand, wandelaars of fietsers, verdachte zaken zien, wilt u dit doorgeven aan de politie of
de leden van de werkgroep. Contactpersoon werkgroep Peter van Otterdijk tel. 0493-314514.

Zomeravondconcert Fanfare & Percussiegroep Wilhelmina.
Op maandagavond 2 juli vanaf 19.30 uur zullen Fanfare Wilhelmina en de percussiegroep samen
met jeugdige artiesten van de Basisscholen de Wegwijzer en d’n Bogerd een zomeravondconcert
verzorgen bij het Hofke van Marijke (Rembrandt van Rijnstraat 5).
Bij goed weer zal het concert buiten op het terras worden gehouden; indien het onverhoopt nodig
mocht zijn, wordt uitgeweken naar de zaal. Tijdens het concert zullen de winnaars bekend gemaakt
worden van de balonnenwedstrijd die tijdens de opening van de kermis gehouden is. Er liggen
mooie prijsjes voor hen klaar. Iedereen is van harte welkom!

Soos de pitstop
Vrijdag 29 juni is de afsluiting van de soos. Om 18.45u vertrekken we vanuit 't Huis in Vlierden naar
Asten. Om 21.30u is de avond afgelopen en gaan we weer richting Vlierden. Voor meer informatie
zie de mail of neem contact op met soosdepitstopvlierden@gmail.com.

ZijActief
A.s. woensdag 27 juni maken we van de barbecue een mooi tuinfeest op het erf van de boerderij
van Jet van Paassen. We worden daar om 18.00 uur verwacht.
Om het feest compleet te maken hebben we 2 gasten uitgenodigd die zich op deze plek wel heel erg
thuis voelen.
Op woensdag 4 juli gaan we met de fiets of auto naar Lux et Terra in Lierop. Luciën van Eerden
geeft ons een rondleiding bij zijn eigenhandig gebouwde zonnetempel.
De fietsers vertrekken om 18.30 uur vanaf het Huis en degene die met de auto komen worden om
19.30 verwacht op het adres Oeijenbraak 2 Lierop

Start nieuwe cursus Gehoorzaamheid bij hondenclub de Bosrakkers
Op zondag 2 september 2018 start de nieuwe cursus Gehoorzaamheid; het is iedere zondagmorgen
van 9.30 -10.45 uur.
Gehoorzaamheid 1 is bedoeld voor baasjes met jonge honden. Als uw hond alle inentingen gehad
heeft kun je deelnemen. Bij Gehoorzaamheid starten we met aandachtoefeningen zodat de hond
leert dat hij aandacht moet hebben voor het baasje. Daarna leren de honden de basiscommando’s
als “zit, af en blijf”. Ook voor socialiseren met andere honden en baasjes is veel aandacht.
Voor meer informatie: Peter van Veelen tel. 317394

Verloren
Een parelsnoer met goudkleurig slotje. Tussen pastorie en Hogezijdeweg. Tel. 315171.

Attentie
In de vakantietijd verschijnt Het Trommeltje niet. Volgende week woensdag 4 juli komt
daarom vóór de vakantie het laatste nummer uit. A.s. zondag is ook de laatste mogelijkheid
voor het opgeven van intenties voor vieringen tijdens de vakantieperiode.
Het eerstvolgende Trommeltje komt dan weer op woensdag 15 augustus.

