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Kopij voor het volgende nummer: vóór dinsdag 4 juli 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A, of per
e-mail sturen naar: hettrommeltje@hotmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl/

ZATERDAG 1 JULI 14.00 UUR HUWELIJKSVIERING - Danny Molenaar en Mandy de Kleijne
ZONDAG 2 JULI 09.30 UUR WOORD EN COMMUNIEVIERING (dameskoor)
Intenties:
Overleden familie van der Heijden-van Otterdijk
Mia Smits-Meulendijks
Jan Jacobs
Riek Cuijpers-van Otterdijk
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 of met Karel Knapen
317886.
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
GOEDE DOELENWEEK VLIERDEN:
De collecte is weer uitstekend verlopen!
De totale opbrengst was € 5.549,45, verdeeld over de fondsen:
Hartstichting
Long Fonds
Epilepsie Fonds
Rode Kruis
KWF
Nierstichting
Fonds Verstandelijk Gehandicapten
Brandwonden Stichting
Alzheimer Nederland
Reumafonds

€ 707,04
€ 580,52
€ 414,25
€ 469,15
€ 989,05
€ 475,63
€ 420,60
€ 409,55
€ 605,68
€ 477,98

Alle collectanten en andere vrijwilligers weer hartelijk bedankt voor jullie inzet!
TOUR DE BOER
Zondag 2 juli wordt in Deurne de fietstocht Tour de Boer gehouden. Dit is een fietstocht langs
diverse agrarische bedrijven in Deurne. In aanloop naar dit evenement zijn enkele etalages in de
Stationstraat in Deurne ingericht ter promotie van Tour de Boer.
De ingerichte etalages hebben als thema ‘Boeren geven zich bloot; U mag hen het hemd van het
lijf vragen’. Door de foto’s van de deelnemende boerinnen aan Tour de Boer worden de ‘zintuigen
geprikkeld’ zoals ook daadwerkelijk op de boerderij. En wordt op een originele manier de aandacht
gevestigd op het evenement. Ook is een puzzeltocht uitgezet in het centrum van Deurne. De
puzzeltocht heeft betrekking op producten die zijn gelieerd aan dieren van deelnemende bedrijven.
De bedoeling is de burger duidelijker te maken waar het (lokale) voedsel vandaan komt.
Tijdens Tour de Boer op 2 juli wordt op de deelnemende bedrijven uitleg gegeven over de
dagelijkse gang van zaken, maar ook worden de projecten van Foodlab Peel en Foodheroes
‘tentoongesteld’.

ZONDAG 2 JULI: van 11.00 tot 16.00 uur. (TOUR DE BOER)
De deelnemende agrarische bedrijven en organisaties zijn:
Familie Kuijpers, Walsbergseweg 38 in Deurne (’t Spekrijt: varkenshouderij en deelnemer aan
Foodlab Peel)
Familie Verberne, Schooteindseweg 24 in Vlierden (Schooteindhoeve: melkveehouderij en
bijzondere overnachtingen bij de boer, tevens deelnemer aan Foodlab Peel)
Familie van Lieshout, Straatsebaan 6 in Liessel (Oesterzwammenkwekerij en deelnemer aan
Foodheroes)
Natuurpoort de Peel, Leegveld 6 in Deurne (horeca, herbestemming in buitengebied)
Ossenbeemd, Haageind in Deurne (natuureducatie)

