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Zondag 8 juli 09.30 uur Eucharistieviering. Pastoor Schellens. Herenkoor.
Intenties:

Janske Jacobs
Willem Verberne
Martien van der Wallen vanwege de buurt
Nellie Weemen-Meulendijks.

Zondag 15 juli 09.30 uur Eucharistieviering en afscheid Pastoor Schellens. D/H
Intenties:

Willem Verberne en Elisabeth van Mierlo
Martien van der Wallen vanwege zijn verjaardag.

Zondag 22 juli 10.00 uur Woord en Communieviering. Dameskoor.
Intenties:

Anna Hikspoors , haar man Jan en zoon Christ. Vanwege dameskoor.

Zondag 29 juli 10.00 uur Woord en Communieviering. Herenkoor.
Intenties:

Martien van der Wallen vanwege de buurt.

Zondag 5 augustus 09.00 uur Eucharistieviering. Pastoor Janssen. Dameskoor.
Intenties:

Sjaak van den Broek vanwege zijn verjaardag.

Zondag 12 augustus 10.00 uur Woord en Communieviering. Herenkoor.
Intenties:

Janus en Anneke van Dooren-van Woensel vanwege de kinderen
Anneke Kersten-van Dooren vanwege haar verjaardag en Piet Kersten
Nellie Sleegers-van Rijssel vanwege haar verjaardag en dochter Miriam
Martien van der Wallen vanwege de buurt.

Veranderingen binnen de parochie Vlierden
De bijeenkomsten om koffie te drinken, om de pastoor of contactgroep te spreken,
en om intenties op te geven zullen na de vakantie voortaan plaatsvinden op de
zondagen dat er een Eucharistieviering is achter in de kerk.
chellens neemt afscheid van Vlierden, want hij gaat - evenals zijn confraters
van Asten - een appartement in Teteringen bewonen.
De laatste zondagviering waarin hij voorgaat zal – in tegenstelling tot een eerder
bericht – zijn op zondag 15 juli om 9.30 uur. Na de viering is er gelegenheid om
afscheid van hem te nemen. Dat doen we achter in de kerk.
Vlierden. Op de andere zondagen zal er een Woord- en Communieviering zijn.
moeten we de aanvangstijden wijzigen.
Eucharistievieringen beginnen vanaf 5 augustus voortaan om 09.00 uur en
Woord- en Communievieringen beginnen vanaf 22 juli voortaan om 10.00 uur.
De intenties en aanvangstijden van de vieringen staan voor de periode tot 12
augustus in dit Trommeltje. Bewaar dat dus goed.
Het volgende Trommeltje krijgt u weer op 15 of 16 augustus in de bus.
- die (alleen) tijdens de
viering vermeld zal worden - kan dat via het parochiecentrum in Deurne (Tel. 0493312486; info@heiligewillibrorddeurne.nl) of via een van de leden van de
contactgroep Vlierden.
(Karel Koolen, Michel Buijtenweg, Anne-Mai van Rijssel, Rian van Dijk).

In Memoriam
Op vrijdag 29 juni is in de Nieuwenhof Deurne op 89 jarige leeftijd Riek van Bree-Wiegers overleden. Uitvaart
is op donderdag 5 juli 13.30 uur in onze kerk. Dat zij moge rusten in vrede.

Herinnering inventarisatie woonwensen t.b.v. bouwproject `t Jeugdveld.
De gemeente heeft in vervolg op het CPO project d’Aauw Gymzaal aan Samen Vlierden gevraagd om op
korte termijn verdere bouwwensen voor Vlierden te gaan inventariseren. De bedoeling is om op de plek van
het oude jeugdveld op middellange termijn ook woningbouw mogelijk te maken (afhankelijk van het ambtelijk
proces is de uitgifte van de eerste kavels gepland in 2019). Het inventarisatie-formulier waarop de
(toekomstige) woonwensen ingevuld kunnen worden, kunt u aanvragen door een mail te sturen
naar: info@samenvlierden.nl. Bij voldoende interesse zal de gemeente aan de hand van de geretourneerde
formulieren het ambtelijk traject opstarten om bouwen op het jeugdveld mogelijk te maken. De exacte
verkaveling zal afhangen van de wensen van Vlierdenaren, maar het is ook zeker de bedoeling op deze
plaats starters op de woningmarkt én huurders kansen te geven.

Aan de ZLTO leden van Vlierden
Vrijdag 13 juli is het “Jaarlijks Uitstapje en BBQ”. Leden die mee willen gaan, graag zo spoedig
mogelijk opgeven (uiterlijk as. zondag) . Voor meer info zie de uitnodiging.
Dorpscommissie ZLTO

Trommeltjes
Als iemand interesse heeft in het wekelijks verschijnende Trommeltje vanaf 1 januari 1972 (digitaal), kan hij
contact opnemen met Sjaak Eijsbouts 0493 314412.

Beste Vlierdenaren
Deze week is de pastorie en dus ook de tuin verkocht.
Dat betekent dat er een einde komt aan pastorietuin De Flierefluiter.
We hebben daar heerlijk gewerkt en geleefd samen.
Ook hebben we veel bezoekers mogen ontvangen.
Mooi dat we daar eerst de pluktuin en later dit parkje mochten runnen.
Bedankt allemaal voor jullie enthousiaste reacties op onze initiatieven daar.
Met vriendelijke groet, namens de werkgroep: Piet Driessen.

Joost Douwes nieuwe wijkwerker in Vlierden
Ik neem de werkzaamheden over van mijn collega Hans van Kleef, die op een andere locatie gaat werken. Ik
ben wijkwerker en ben hiervoor 16,5 jaar werkzaam geweest in Nuenen als Maatschappelijk Werker. U kunt
mij bellen, e-mailen of gewoon aanspreken met uw vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Ik ben normaliter aanwezig op het spreekuur elke dinsdag in 't Huis van 13.30-16.00 uur
Tel: 06-41037632 of via email joost.douwes@levgroep.nl

Bospark De Bikkels
De zomer staat voor de deur, op Bospark de Bikkels nodigen wij ook graag dorpsbewoners uit de omgeving
uit om te genieten van diverse activiteiten op ons park.
Vakantiemarkt:
Op woensdag 1 augustus en zaterdag 18 augustus organiseren wij een vakantie markt. Een gezellig braderie
rondom ons terras waar voor jong en oud vermaak te vinden is.
Lekker rond shoppen, een hapje eten en vermaak voor de kinderen , aan alles is gedacht! Iedereen is
welkom van 10.00 tot 18.00 uur.
Bouw-vak Kick off:
Op zondag 22 juli is het zover, de bouwvak vakantie in regio zuid staat voor de deur! Eindelijk heeft echt
iedereen vakantie, en dat moet gevierd worden!
Van 10.00 tot 18.00 is de vakantie markt aanwezig rondom het terras en van 16.00 tot 20.00 uur verzorgt
zanger/DJ Bart van Loon een live optreden waarbij ook aan de kinderen gedacht zal worden.
De kinderen kunnen ook nog mee doen aan de activiteiten van het animatie team met o.a. om 18.30 uur mini
disco met Koos Konijn.
Kortom; shoppen, eten, drinken, terrassen en een dansje wagen: alles kan vandaag!

Het Trommeltje wenst iedereen een fijne en zonnige vakantie!

