HET TROMMELTJE
MEDEDELINGENBLAD VLIERDEN

NO. 5

31 januari 2018

Kopij voor het volgende nummer: vóór maandag 5 febr. 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A, of per
e-mail sturen naar: hettrommeltje@gmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl/
ZONDAG 4 FEBRUARI 09.30 UUR WOORD EN COMMUNIE-GEZINSVIERING
Intenties:
Uit danbaarheid
Het thema voor deze viering is : “ANDERS ZIJN”.
De kinderen van groep 4-5 van basisschool de Wegwijzer zullen deze viering mede verzorgen.
Natuurlijk zijn alle kinderen, ouders, opa`s, oma`s van harte welkom in deze viering.
Graag tot a.s. zondag.
Collecte
A.s. zondag wordt de helft van de collecte bestemd voor memisa.
In verband met de Prinsenmis afgelopen zondag is deze collecte een week verschoven.
Van harte aanbevolen voor de medische zorg in de Derde Wereld.
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
KERKHOFONDERHOUD
a.s. Vrijdag, 1e vrijdag van de maand, wordt de werkgroep weer om 09.00 uur verwacht
STAMPPOT ETEN VOOR HET GOEDE DOEL MET HALFVASTEN
Stichting Vlierden Helpt organiseert op zondag 11 maart een stamppot buffet in ‘t Huis.
Deze gezamenlijke maaltijd wordt, onder leiding van Jeanne Thijssen, door Vlierdenaren bereid voor jong
en oud. De opbrengst gaat naar het weeshuis Rangala Babyhome in Kenia.
Aanvang is om 17.30 uur en de maaltijd is rond 19.30 uur afgelopen. De kosten zijn €12,50 p.p. en voor
kinderen t/m groep 8 €6,00 (excl. drankjes). Voor kinderen die liever geen stamppot eten zijn er frietjes.
Wilt u gezellig samen stamppot (met een toetje!) komen eten bent u van harte welkom. Aanmelden kan tot
5 maart via vlierdenhelpt@outlook.com of telefonisch bij Hans van Huisseling (842 110),
José van Dijk (320 301) of Sabine Lammerts (321 179).
CARNAVALSVERENIGING DE DORSTVLEGELS
Ziekenbezoek Prins Corné
Degene die ziek of aan huis gebonden zijn tijdens de Carnaval kunnen zich hiervoor aanmelden. U kunt
hiervoor natuurlijk ook iemand aanmelden. Dit kan via het secretariaat (secretariaat@dorstvlegels.com, tel.
06-13839393).
Optocht CV De Dorstvlegels Vlierden
Op 12 februari 2018 zal ook de optocht weer door het Dorstvlegelland trekken. Het inschrijfformulier is
evenals het betreffende reglement en een nieuwsbrief van de gemeente Deurne met aandachtspunten voor
deelnemers van carnavalsoptochten te vinden op www.dorstvlegels.com onder de button "downloads"'.
Graag zien we jullie terug op carnavalsmaandag met een mooie creatie of als toeschouwer langs de kant!
BILJARTCLUB ONS VERMAAK
Team-1 won met 6-2 van Internos. Wim Smits speelde een geweldige partij met 0,720 gemiddeld.
Edie Lenssen en Jan Thijssen wonnen hun partij ook. Edie 0,640 gemiddeld.
Team-2 verloor met 6-2 van OLV. Geert Mennen won zijn partij. 0,400 gemiddeld.
Team-3 won met 6-2 van HGL. Leo Vermeulen, Marcel vd Heuvel en Patrick Verberne wonnen hun partij.

RESTAURANTMIDDAG KBO
De restaurantmiddag, vindt weer plaats in ’t Huis op woensdag 7 februari .
Deze middag is van 17.00 uur tot 19.00 uur, de zaal is open vanaf 16.30 uur.
Wel ingeschreven maar verhinderd, dan graag afmelden tot uiterlijk zondag 4 februari bij Martha van
Otterdijk tel. 316249.
Martha kan dan nog andere KBO leden die graag hieraan deel willen nemen tijdig benaderen, zodat er weer
een dertigtal personen kan genieten van een heerlijke/gezellige maaltijd.
RIMBAMPLEKKERS
Receptie
Op zaterdag 3 februari as houden wij een receptie voor prinses Juul, vorstin Anouk en de raad van elf.
Deze vindt plaats in D’n Blokhut aan de Hoge zijde weg 118 B. Aanvang is om 18.30 uur.
U bent dan in de gelegenheid om onze Rimbamplekkers te feliciteren en een fijne carnaval te wensen.
Ranja-Cantus
Voor de receptie is er een nieuw kinderbal. Dit is voor alle kinderen uit Vlierden.
Het heet de ranja-cantus. Het begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
Hiervoor kun je je nog opgeven via rimbamplekkers@scoutingvlierden.nl
De entree bedraagt €3.50 Hiervoor krijgt iedereen onbeperkt ranja en na afloop een broodje met een
lekkere warme snack zodat we met een gevulde maag naar de receptie kunnen.
KORFBALVERENIGING DOT
Programma
Zaterdag 3-2
DOT (V) E1 – DAKOS E4 9.30u. Aanw. 8.45u. MFA ’t Huis, Vlierden
DOT (V) D1 – Swift
11.00u. Aanw. 10.15u. De Peelhorst, Deurne
Zondag 4-2
DOT (V) – SVO 1
10.30u. Aanw. 9.45u. De Kubus, Deurne
VOETBALVERENIGING SPV
Wedstrijd Programma Senioren
Zondag 4 februari.
Olympia Boys 1 - SPV 1 14:30uur ;
SPV 3 en VR 1 zijn VRIJ.

Deurne 4 - SPV 2

11:00;

Bekerwedstrijden 3de ronde SPV Jeugd 2018
Datum en wedstrijd Vertrek
3-2- 2018
Aanw. Tijd Scheidsrechter
Liessel JO19-1 − SPV JO19-1
13:15 14:30
Programma oefenwedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
Vertrek
3-2- 2018
Aanw. Tijd Scheidsrechter
ONDO JO15-2 − SPV JO15-1G
10:00 11:00

