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Kopij voor het volgende nummer: vóór maandag 16 april 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A, of
e-mail sturen naar: hettrommeltje@gmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl/
ZONDAG 15 APRIL 11.00 UUR EUCHARISTIEVIERING 1e H. COMMUNIE
Voorganger: Pastoor Schellens
Intenties:
Opa Piet Nooijen van Senne Kuypers
Oma José Bevers-Hoefnagels van Sam Bevers
Oma Ans Jacobs-Cortenbach van Liz van Bree.
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
RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Breng uw Rabobank-stem uit op de Vlierdense verenigingen.
Net als voorgaande jaren heeft Rabobank Peelland Zuid besloten om verenigingen te steunen
door middel van de Rabobank Clubkas Campagne. Wij hopen dan ook dat de leden van
Rabobank Peelland Zuid hun stem(men) wederom uit willen brengen op de Vlierdense
verenigingen. De stemperiode loopt van donderdag 5 april tot en met maandag 30 april via de
site www.clubkascampagne.nl/peellandzuid.
Elke stem is voor de vereniging geld waard. In totaal zal Rabobank Peelland Zuid
€275.000,- beschikbaar stellen. Het aantal stemmen dat een vereniging krijgt, bepaalt de
hoogte van het geldbedrag dat de Rabobank uitkeert aan sponsoring. U kunt 5 stemmen
uitbrengen met maximaal 1 stem per vereniging.
Als je geen computer ter beschikking hebt, is het mogelijk om op dinsdagmiddag van 13:30
tot 16:30 uur in het `t Huis uw stem uit te brengen. Dit is tijdens de inloopmiddag van de KBO.
Ook niet-leden kunnen van deze faciliteit gebruik maken. Er zijn computers aanwezig. Breng
wel de stemkaart mee.
Laat uw stemmen niet verloren gaan en stem op de Vlierdense verenigingen.
Gecoördineerd door

WMO
Op dinsdagmiddag 1 mei a.s. op het spreekuur van de wijkwerker in "t Huis" zal behalve ik zelf ( Hans van
Kleef) ook een WMO consulent aanwezig zijn.
Voor mensen die met specifieke WMO problemen (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) rondlopen is dat
het moment om even binnen te lopen.
Bij Wmo kunt u denken aan huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding, beschermd wonen, begeleiding en
ondersteuning voor mantelzorgers, maar ook aan vragen omtrent vervoersmogelijkheden (tax-pas,
scootmobiel, e.d.).
GILDE St. WILLIBRORDUS
Kofferbakverkoop
a.s. zondag is weer een kofferbakverkoop in Vlierden. Om 7 uur wordt de
Pastoriestraat vanaf “de bakker” tot bij café Thijssen afgesloten voor alle verkeer. De
kerk blijft deze keer geheel vrij. Naar verwachting zullen ongeveer 45 verkopers naar
Vlierden komen. Er zijn weer aanmeldingen uit de gehele regio. De markt gaat open
om 09:15 uur en duurt deze keer tot 15:30 uur. De toegang is 1 Euro en kinderen tot
12 jaar gratis.
Met vriendelijke gildegroet, de organisatie.

KONINGSDAG IN VLIERDEN
Op vrijdag 27 april vieren we ook in Vlierden weer Koningsdag. Net zoals voorafgaande jaren met de
bijdrage van diverse Vlierdense verenigingen en vrijwilligers. Er worden verschillende activiteiten
georganiseerd waaraan jong en oud uit Vlierden kan meedoen. We hijsen tezamen met Fanfare
Wilhelmina de vlag om 10:00 uur en gaan daarna Koningsdag op een ontspannen en gezellige wijze
samen vieren in en bij goed weer ook rondom ‘t Huis. Om een beeld te krijgen op hoeveel
deelnemers we kunnen rekenen, kunt u zich hiervoor opgeven via ov.vlierden@upcmail.nl. Uw
kinderen doen dan automatisch mee met de kinderloterij. Maar ook als toeschouwer bent u onder
het genot van een kop koffie/thee zeker van harte welkom. Het programma zal rond 13:00 uur
afgelopen zijn. Voor meer info, volg ons op www.Facebook.com/oranjeverenigingvlierden .
Tot dan, Oranjevereniging Vlierden
TO ENJOY
A.s. zondag 15 april verzorgen de zanggroepen La Vivacité uit Bakel en To Enjoy een lenteconcert in zaal
de Zwaan Bakel
Beide koren staan onder leiding van dirigent Ad Janssen.
Aanvang 14.30 u
Kaarten a € 4.00 zijn verkrijgbaar bij onze leden.
HANDBOOGVERENIGING ROZENJACHT
Uitslag Koningschieten : Leo van Asten, Koning met 281 Punten . Piet van Mierlo, Veteranen Koning met
262 Punten . Maikel Weemen, Prins met 261 Punten . Harrie Keijzers, Jeugdkoning met 42 Punten .
PERKPLANTENVERKOOP
Zaterdag 21 april, is onze jaarlijkse perkplantenverkoop. De leden van korfbalvereniging DOT komen bij U
langs tussen 10.00 en 15.00 uur. Dit jaar hebben we weer mooie tuinplanten en hangmanden.
Wanneer u ons gemist heeft aan de deur, dan staan wij met de planten ook voor u klaar bij het sportpark
van SPV.
BILJARTCLUB ONS VERMAAK
Team-1 verloor met 6-2 van nieuwkomer Helenaveen, die daarmee tevens de leiding overnam van Ona.
Stand met nog 3 wedstrijden te gaan na 11 speelrondes:
1. Helenaveen 49pnt. 2. ONA 49pnt. 3. Ons Vermaak 48pnt 4. Internos 48pnt.
Er is nog van alles mogelijk.
Team-A speelde 4-4 tegen OLV Team-B won met 6-2 van HGL
TENNISCLUB TCV
Voorjaarscompetitie:
De eerste ronde van de voorjaarscompetitie is gespeeld. Onderstaand de uitslagen.
Gemengd dubbel 17+ Donderdag Avond – 1e klasse ; 4-0 (Verloren)
Gemengd dubbel 17+ Vrijdag Avond – 3e klasse ; 2-2 (gelijkspel)
Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond – 3e klasse 1-3 (Verloren)
Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond – 4e klasse 4-0 (Verloren)
Helaas nog geen winst voor de teams. Komende week gaan we er weer tegen aan! Succes allemaal….
Tweede ronde:
Donderdag 12 april
Gemengd dubbel 17+ Donderdag Avond – 1e klasse spelen thuis tegen Vierlingsbeek 1
Vrijdag 13 april
Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond – 3e klasse spelen uit tegen ’t Root 1 Asten
Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond – 4e klasse spelen thuis tegen Packador 3 Someren
Gemengd dubbel 17+ Vrijdag Avond – 3e klasse spelen uit tegen Venray 1
Trainingen
Ook voor de volwassenen worden er vanaf heden tennistrainingen aangeboden.
Voor niet-leden is het mogelijk om 4 kennismakingstrainingen te volgen zonder dat men direct lid hoeft te
worden van de vereniging.

KORFBALVERENIGING DOT
Programma
Zaterdag 14-4
DOT E1 – DAKOS E4
9.30 u.
DOT D1 – SVOC
10.30 u.
DOT B1 – Oranje Wit (L) B1 11.30 u.
Zondag 15-4
Tovido 1 – DOT 1
13.00 u.
Woensdag 18-4
DOT MW1 – Swift MW1
20.00u.

Aanw. 8.45 u. Hoge Zijden, Vlierden
Aanw. 9.45 u. Hoge Zijden, Vlierden
Aanw. 10.45 u. Hoge Zijden, Vlierden
Aanw. 11.10 u. Esch, Esch
Aanw. 19.15 u. Hoge Zijden, Vlierden

VOETBALVERENIGING SPV
Wedstrijd programma senioren zondag 15 april.
Milheezer Boys 1-SPV 1
14:30;
SPV 2 VRIJ;
SPV 3-HVV 3
11:00;
SPV VR 1-Blauw Geel VR 1 10:30.
Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
14-4- 2018
Milheezer Boys JO19-1 ─ SPV JO19-1

Vertrek
Aanw. Tijd Scheidsrechter
13:15 14:30

Vervoer: Mike Klomp, Tijme Rijkers, Matteo Trovatello, Ruud v. Rijssel, Fenn Slot

SPV JO17-1G ─ ST Elsendorp/Fiducia JO17-1
SJVV JO15-2G ─ SPV JO15-1G
Vervoer: Met de fiets
SPV JO13-1 ─ S.V. Brandevoort JO13-3 `
SPV JO10-1 ─ S.V. Brandevoort JO10-5
SPV JO9-1G ─ Bavos JO9-2
Someren JO8-2G ─ SPV JO8-1

12:30 13:30 ????
12:00 13:00
09:30 10:30 Fenn Slot
09:45 10:30 ????
09:00 09:30
08:30 09:15

Vervoer: Sam Bevers, Rick Leesberg, Jip Braam

SPV JO8-2 ─ Someren JO8-4G
Bekerwedstrijd 1/4 Finale SPV Jeugd 2018
Datum en wedstrijd
18-4- 2018
SPV JO19-1 ─ ASV &#39;33 JO19-1

09:00 09:30
Vertrek
Aanw. Tijd Scheidsrechter
18:30 19:30 ????

Wedstrijdprogramma SPV Veteranen op zaterdag 14 april
S.P.V. - s.j.v.v , aanvang 16:30 uur, aanwezig 16.00 uur
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
SamenThuis in Deurne (op het terrein van Willibrordhage) is een kleinschalig wooninitiatief met 22
kamers voor ouderen met een langdurige zorgvraag.
Wat we zo graag willen is dat bewoners en hun familie zich hier echt thuis gaan voelen. Dat ze elke dag
Klein Geluk ervaren waardoor ze zich prettig voelen in een vertrouwde en veilige omgeving.
Om dit te kunnen realiseren zoeken we mensen die ons daarbij willen helpen, die tijd en energie over
hebben om zich op vrijwillige basis voor anderen in te zetten.
We zijn specifiek op zoek naar vrijwilligers die aanwezig willen zijn in onze huiskamer om koffie te
schenken, aandacht te geven, een praatje te maken of een spelletje te doen. Om op deze manier een
waardevolle bijdrage te leveren aan het kleine geluk van onze bewoners.
Ook als u alleen af en toe een bijdrage wilt leveren, nodigen we u uit om te reageren.
U kunt contact opnemen, bij voorkeur via e-mail, met:
Carla van Bussel-Mennen (coördinator vrijwillige inzet),
email: vrijwilligerspunt@samenthuis.org
telefoon: 0493 354741.

