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Kopij voor het volgende nummer: vóór maandag 18 dec. 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A, of per
e-mail sturen naar: hettrommeltje@hotmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl/
VRIJDAG 15 DECEMBER 19.00 JUBILEUMVIERING PASTOOR SCHELLENS
m.m.v. dames,heren,kinderkoor en gilde St. Willibrordus
ZONDAG 17 DECEMBER GEEN VIERING.
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
PATER PIET SCHELLENS 60 JAAR PRIESTER SCJ.
Vrijdag a.s. -15 december - vieren we in Vlierden het 60-jarig priesterjubileum van pater Schellens. Om
19.00 uur is er een plechtige eucharistieviering in onze parochiekerk, die door onze koren en het gilde zal
worden opgeluisterd. Daarna is er gelegenheid pater Schellens te feliciteren in het Huis. Het belooft een
feestelijke bijeenkomst te worden waaraan ook de fanfare en To Enjoy een bijdrage zullen leveren.
Iedereen is hier welkom en ook de Vlierdense verenigingen zijn hiervoor uitgenodigd. Als u een bijdrage wilt
schenken voor een cadeau dan kan dat tijdens de receptie of op rekening NL29RABO 01545 02 103 t.n.v.
Parochie Vlierden (o.v.v. Cadeau). Pater Schellens heeft aangegeven dit bedrag te willen bestemmen voor
de liturgische vieringen.
In Asten vindt de jubileumviering plaats op zondag 17 december om 11.00 uur. In verband daarmee zal er
die dag in Vlierden geen viering zijn.
Contactgroep Vlierden.
GEDOOPT
Eva Bankers dochter van Marco en Hetty Bankers-van Berlo, Heibergweg 1.
IN MEMORIAM
Op dinsdag 5 december is op 61 jarige leeftijd José Bevers-Hoefnagels, Marie Curiestraat 14, overleden.
Dat zij moge rusten in vrede.
SCOUTING
A.s. zaterdag 16 december komen onze leden weer langs met kerststukjes. Ook dit jaar kosten ze €5,00 en
de opbrengst wordt grotendeels gebruikt voor activiteiten voor de jeugdleden maar ook voor de
buitenspeeldag die we elk jaar organiseren voor de Vlierdense jeugd. Wij danken u bij voorbaat voor Uw
bijdrage. U kunt onze leden verwachten tussen 14.00 en 17.00 uur.
ZANGGROEP TO ENJOY
Afgelopen zondag hebben we onder zeer sfeervolle winterse omstandigheden ons kerst-repertoire
gezongen tijdens de winterbosfair in Aarle-Rixtel.
A.s. zondag 17 december doen we dat nog een keer over op de kerstmarkt bij natuurpoort de Peel.
Er is daar een indoor kerstmarkt en buiten is een uitgebreide kerstwandeling uitgezet. Dus als U zin hebt om
zondag een frisse neus in de Peel te gaan halen kunt U ons van 13.30 tot 16.00u. vinden bij een gezellig
knapperend vuurtje bij het hutje op het einde van de parkeerplaats.
Tot zondag !
OLIEBOLLENACTIE SPV JEUGD
SPV jeugd organiseert op 31 december een oliebollenactie. Met deze actie steunt u de jeugd van SPV
Vlierden. U bent van harte welkom om op 31 december tussen 14:00 uur en 17:00 uur op het voetbalveld
om een portie heerlijk, verse oliebollen op te komen halen.

NIEUWS VAN CV DE RIMBAMPLEKKERS
Zondag 17 december vindt ons jaarlijkse prinsenbal plaats van 14.00 uur tot 17.30 uur; wie wordt onze 53e
jeugdprins(es)? Komt dat zien op een geweldig carnavalsbal en de entree is gratis.
Natuurlijk bij ons in d´n blokhut.
Verder hebben wij een nieuwe activiteit op ons programma staan en dat is op zaterdag 3 februari. Een
jeugdbal van 15.00 uur tot 17.00 uur en daarna om 18.30 uur onze jeugdreceptie met gezellig samenzijn tot
21.00 uur. Meer info volgt t.z.t. nog.
Het limonadebal op carnavalszaterdag en de receptie op carnavalsmaandag na de optocht komt hierbij te
vervallen.
Leden die de afgelopen jaren prins of prinses zijn geweest van de Rimbamplekkers zijn van harte welkom
op ons prinsenbal zondag 17 december van 14.00 uur tot 17.30 uur.
Er is een kleine rol voor jullie in het programma, meer info hoor je komende zondag.
GEVONDEN:
Kinderschoentje (rechts) Nike maat 21 zwart.
Afgelopen zondag rond 12.00 uur gevonden op de Hogezijdeweg ter hoogte van weg naar scoutinggebouw.
Af te halen Marie Curiestraat 30 Vlierden.
KORFBALVERENIGING DOT
Programma
Zaterdag 16-12
DOT (V) E1 – Arcades E2

9.30u.

Aanw. 8.45u.

MFA ’t Huis, Vlierden

DOT (V) D1 – De Peelkorf

11.00u.

Aanw. 10.15u.

De Peelhorst, Deurne

DOT (V) B1 – Lottum B1

12.00u.

Aanw. 11.10u.

De Peelhorst, Deurne

11.45u.

Aanw. 10.45u.

De Kubus, Deurne

21.30u.

Aanw. 21.00u.

De Peelhorst, Deurne

Zondag 17-12
Arcades 1 – DOT (V) 1
Woensdag 20-12
DOT (V) MW1 – Swift MW1

VOETBALVERENIGING SPV
Programma Senioren zondag 17 december.
Ollandia 1-SPV 1
14:15uur ; Mierlo Hout 3-SPV 2
SPV 3-Someren 13 11:00 uur ; SPV VR1-FC Cranendonck VR 2
Bekerwedstrijden 3de ronde SPV Jeugd 2017- 2018
Datum en wedstrijd
13-12-2017
Liessel JO91-1

− SPV JO19-1

Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
16-12-2017
Handel JO19-1

− SPV JO19-1

12:00;
10:30 uur.

Vertrek
Aanw. Tijd Scheidsrechter
18:15

19:30

Vertrek
Aanw. Tijd Scheidsrechter
12:45

14:00

09:00

09:30

Vervoer: Fenn Slot, Rob Nooijen, Rins v.d Wallen, Tom v.der Bolt, Bas Leesberg

SPV JO8-2

− Mierlo Hout JO8-3

