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Kopij voor het volgende nummer: vóór maandag 21 januari 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A,
of e-mail sturen naar: hettrommeltje@gmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl

Zondag 20 januari 09.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger: Pastoor Janssen m.m.v. Kerkkoor.
Intenties:
Harrie van Otterdijk.
Dina van den Heuvel-Verhees.
Mariet Eijsbouts-Driessen vanwege haar verjaardag en dochter Moniek.
Gerard Mennen en familie Mennen-Strijbosch.

Mededelingen
1.

2.

3.
4.
5.

De aanvangstijden van de zondagsvieringen in Vlierden zijn:
Eucharistievieringen, als pastoor Janssen naar Vlierden komt, beginnen om 9.00 uur.
Woord- en Communievieringen beginnen om 10.00 uur.
De aanvangstijden worden elke week in Het Trommeltje vermeld.
Intenties voor de vieringen in Vlierden kunt u opgeven:
Op zondagen als er een eucharistieviering is, na de viering achter in de kerk,
Telefonisch bij een van de leden van de contactgroep.
Telefonisch bij het Parochiecentrum in Deurne (0493-312486).
Aanmeldingen voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten lopen voortaan via het centrale
Parochiecentrum, Visser 2, in Deurne. 0493-312486; info@heiligewillibrorddeurne.nl
Rekeningnummers t.n.v. de parochie Vlierden; IBAN nr NL29RABO 01545 02 103.
Voor informatie of klachten over de bezorging van Het Trommeltje kunt u bellen met 320946

In Memoriam
Afgelopen zondag is in hospice de Populier in Bakel op 91 jarige leeftijd Mien Keijzer-van Tilburg overleden.
De uitvaart en begrafenis vindt plaats a.s. zaterdag 19 januari om 11.00 uur hier in de kerk.
Dat zij moge rusten in vrede.

KBO en Seniorweb.
Op dinsdag 22 januari van 13.30 - 16.30 uur hebben wij een open middag voor alle senioren van Vlierden om
uw vragen te beantwoorden over de digitale wereld. We hebben voor u klaar staan, 5 laptops, 2 tablets
en er zijn ook mensen aanwezig voor evt. vragen omtrent uw mobiele telefoon. Het thema is "Laat u verrassen"
Breng gerust uw eigen apparaten mee en wij zullen uw vragen naar vermogen beantwoorden.
Tot 22 januari in 't Huis tijdens de inloopmiddag van de KBO.

Jaarvergadering ZijActief
Het nieuwe jaar is weer begonnen en daarom presenteert ZijActief haar programma 2019 tijdens de
jaarvergadering op woensdag 23 januari.
Na de pauze ontvangen we pastoor Paul Janssen als gastspreker.
Aanvang 20.00 uur MFA 't Huis

MOLENNIEUWS.
Voor de molen Johanna-Elisabeth in Vlierden is ook 2018 goed verlopen en verkeert nu, na enkele jaren van
stevig onderhoud in goede staat. In 2018 heeft de molen 121.352 omwentelingen gemaakt en zijn er 1.270
bezoekers in de molen geweest. Ook dit jaar kwamen zij weer uit diverse landen en hebben genoten van dit
prachtig rijksmonument net als de vele passanten over de rondweg. De molen heeft tussen april 1999 en 2019
ruim 3.000.000 omwentelingen gemaakt. Ook heeft de molen iets meer waardering en erkenning gekregen
door het aanbrengen van het A.N.W.B. Rijksmonumenten schildje. 2019 wordt een bijzonder jaar vanwege het
175 jarig bestaan van de molen. Dat wordt gevierd op 27 april. Dank aan allen die er mede voor gezorgd
hebben dat de molen in goede staat is en in de belangstelling blijft. Aan u allen de beste wensen voor 2019.
H.Smits molenaar.

Jubileumshow Drumband Vlierden
In 2020 bestaat fanfare Wilhelmina 100 Jaar. In het kader van dit Jubileum is de slagwerkgroep voornemens om
een grandioze slagwerkshow op te voeren. We hopen de huidige bezetting van de slagwerkgroep uit te kunnen
breiden met oud-leden en nieuwe leden.
Om mee te kunnen doen is geen bepaald niveau vereist. Repetities voor de jubileumshow zullen op
projectbasis plaats vinden. Het streven is om een planning te maken waarbij iedereen slechts 2x per maand een
gezamenlijke repetitie heeft op dinsdagavond. Het aantal repetities is ook afhankelijk van het aantal
nummers/acts waaraan je mee doet. De start van dit project is in februari 2019.
Op 29 januari is er een info avond georganiseerd voor een verdere toelichting.
Dus iedereen die geïnteresseerd is in een muzikale uitdaging en/of ons wil helpen met een slagwerkshow voor
het jubileum van 100 jaar Fanfare Wilhelmina is van harte welkom op:
Dinsdag 29 januari om 20.00 uur in ’t Huis te Vlierden. (meer info/contact op www.fanfarevlierden.nl)

Prinsenmis/ Prinsenbrunch/Prins in ons midden
Op zondag 17 februari zal de jaarlijkse prinsenmis plaatsvinden met aansluitend een brunch bij 't Huis.
Vervolgens begint in 't Huis het programma van "prins in ons midden". Voor diegene die meer informatie wil
hebben over deze middag en/of graag op wil optreden voor Prins Rik I en zijn gezin kan contact opnemen
met secretariaat@dorstvlegels.com. Aub opgeven vóór 10 februari 2019.
Al deze activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen. Dus hopelijk tot 17 februari!

Biljartvereniging Ons Vermaak
Team-1 verloor met 6-2 van hun naaste concurrent TBK. Alleen Rini Weemen won zijn partij.
Eindstand: 1. T.B.K.
16
91 pnt.
2. Ons Vermaak 16
89 pnt.
Team-2 won met 6-2 van HGL-B alleen Leo Vermeulen verloor zijn partij. Team-2 eindigde op de voorlaatste
plaats.

Schapen
In “ `t Ven” loopt momenteel een grote kudde schapen. Wandelaars met honden wordt vriendelijk gevraagd in
de buurt van de schapen hun hond aangelijnd te houden om daarmee onrust in de kudde met als gevolg
uitbraak te voorkomen.

Korfbalvereniging DOT
Programma
Woensdag 16-1
DOT MW1 – HBSV MW1

19.30u.

Aanw. 19.00u.

De Kubus, Deurne

DOT E1 – Swift E1

9.30u.

Aanw. 9.00u.

MFA ’t Huis, Vlierden

DOT A1 – MKV A1

13.20u.

Aanw. 12.35u.

De Peelhorst, Deurne

11.00u.

Aanw. 10.00u.

De Kubus, Deurne

Zaterdag 19-1

Zondag 20-1
DOT 1 – Spoordonkse Girls 1

Voetbalvereniging SPV
Wedstrijd Programma Senioren.
Zondag 20 januari: Oefenwedstrijd: Sv Venray 2-S.P.V. 1 11:00 uur.

