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Kopij voor het volgende nummer: vóór maandag 2 april 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A, of
e-mail sturen naar: hettrommeltje@gmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl/
WITTE DONDERDAG – GOEDE VRIJDAG – PAASZATERDAG
Vieringen in de grote Willibrord kerk in Deurne Centrum.
ZONDAG 1 APRIL 1e PAASDAG 09.30 UUR EUCHARISTIEVIERING
Voorganger: Pastoor Schellens m.m.v. dames/herenkoor.
Intenties:
Anna van Deurssen-van Calis
Henk van Paassen vanwege jaargetijde
Nellie Sleegers-van Rijssel en dochter Miriam
Piet en Anneke Kersten-van Dooren en overleden familie
Martien van Rijssel en schoonzoon Gino van Bree.
Overleden ouders van Rooij-van Mierlo
MAANDAG 2 APRIL 2e PAASDAG 09.30 UUR GEZINSVIERING
Dit is géén eucharistieviering maar een kleuterviering waaraan de kinderen van de groepen 1 en 2 hun
medewerking verlenen.
De viering is volledig gericht op jonge kinderen. Zij gaan luisteren naar het paasverhaal, lenteliedjes zingen
en kijken naar een toneelspel.
Het thema van de viering is : “de plant bloeit op”.
Wij hopen weer op een grote opkomst. Tot 2e paasdag.
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
IN MEMORIAM
Op 21 maart is op 85-jarige leeftijd Martien Klomp, Pastoriestraat, overleden.
De uitvaart heeft afgelopen maandag hier in de kerk plaatsgevonden.
Dat hij moge rusten in vrede.
VASTENACTIE
De collecte voor de landelijke Vastenactie heeft in Vlierden het mooie bedrag van €1315.- opgeleverd.
Hartelijk dank aan de collectanten en de gulle gevers!
KERKHOFONDERHOUD
a.s. Vrijdag, 1e vrijdag van de maand, wordt de werkgroep weer om 09.00 uur verwacht

Inventarisatie van de woonwensen t.b.v. het volgende 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. Aan de hand daarvan zal de gemeente 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 van belang op deze plaats starters op de woningmarkt kansen te
geven.

RESTAURANTMIDDAG KBO.
De restaurantmiddag vindt weer plaats in ’t Huis op woensdag 4april.
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 1 april 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.
TO ENJOY
Zanggroepen La Vivacité uit Bakel en To Enjoy geven op zondagmiddag 15 april een lenteconcert in zaal
de Zwaan in Bakel.
Kaarten a € 4,00 zijn te verkrijgen via onze leden.( incl.kopje koffie/thee )
Aanvang 14.30 u
U bent van Harte welkom om van onze muziek te komen genieten.
KLOKHUIS
Lieve mensen in Vlierden.
Bij De Plus krijg je nu Koins gratis bij de boodschappen. Ook deze kunnen wij weer goed gebruiken om
Sorteerwerkjes te maken voor onze Deelnemers. Dus als u Koins heeft en u doet er niets mee, op Het
Klokhuis zijn wij er heel blij mee .
Ook de lege blikken van de Pringels (Stapelchips) kunnen wij goed gebruiken.
U kunt ze afgeven in Deurne bij Het Klokhuis Dubloen 10 of in Vlierden bij Annelies, Pastoriestraat 29.
Bij voorbaat Hartelijk Dank !!!
Team Het Klokhuis Dagbesteding ORO.
SOOS DE PITSTOP
Vrijdag 30 maart is het weer soos van 19.30u tot 21.30u.
Kom en feest met ons mee het paasweekend in!
BILJARTCLUB ONS VERMAAK
Team-1 verloor kansloos van Internos met 6-2. Alleen Ronald van Herpen won zijn partij.
Team-A won met 6-2 van Marmabar.
Team-B verloor met 8-0 van d`n Anlaup.
Dus een heel slecht weekend voor Ons Vermaak.
SPV POTGRONDACTIE
Bij deze willen wij alle vrijwilligers/ jeugd SPV bedanken voor hun geweldige inzet met de
potgrondactie afgelopen zaterdag. Ook dank aan iedereen die de SPV jeugd een warm hart heeft
toegedragen door het afnemen van potgrond. Er zijn nog ongeveer 60 zakken over; heeft u nog
interesse in potgrond, dan kunt u contact opnemen met 0493-491054 of 09-15573560.
Let op, want op = op.
VOETBALVERENIGING SPV
Wedstrijd programma senioren
Zondag 1 april.
SPV 1-Elsendorp 1
14:30; SPV 3-Helmondia 7
SPV 2 en VR 1 zijn VRIJ.

11:00;

Programma bekerwedstrijden SPV junioren 1/8 finale
Datum en wedstrijd Vertrek
28-3- 2018
DESM JO19-2 ─ SPV JO19-1
Vervoer: Zelf onderling regelen

Wedstrijdprogramma SPV Veteranen op zaterdag 31 maart
S.P.V. - sv Deurne, aanvang 17:00 uur, aanwezig 16.30 uur

Aanw. Tijd
17:45 19:30

