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Zondag 3 maart 10.00 uur Woord en Communieviering. Samenzang.
Intenties:

Martien van der Wallen vanwege de buurt
Jan van den Heuvel en Henrica Maas
Toos Schepers-Ceelen vanwege haar sterfdag
Giel Rompen

Woensdag 6 maart Aswoensdag Woord en Communieviering
M.m.v. kerkkoor. Uitreiking askruisje.

Mededelingen
1.

2.

3.
4.
5.
6.

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
Voor informatie of klachten over de bezorging van Het Trommeltje kunt u bellen met 320946
Rekeningnummers t.n.v. de parochie Vlierden; IBAN nr NL29RABO 01545 02 103.
De bankrekeningen van de vroegere zelfstandige parochies bestaan nog en worden ook als zodanig
gebruikt. Maar alle rekeningen staan sinds de fusie op naam van de grote parochie Deurne, want daar
worden de rekeningen beheerd.

In memoriam
Op zaterdag 23 februari is in “De Lisse” te Asten op 81 jarige leeftijd Toos Leesberg-van der Wielen overleden.
De uitvaart vindt in onze parochiekerk plaats a.s. donderdag om 10.30 uur.
Dat zij moge rusten in vrede.

De werkgroep “Dorpsgroen” van Samen Vlierden is weer bij elkaar geweest.
Deze week hebben we een afspraak met een delegatie van de Gemeente Deurne om ons conceptplan voor te
leggen.
In maart/april willen wij ons plan presenteren aan de Vlierdense gemeenschap. U krijgt dan de gelegenheid om
op- en/of aanmerkingen te maken. Na deze bijeenkomst en eventuele aanpassingen, zal er een definitief plan
worden ingediend bij de Gemeente Deurne. Bij goedkeuring van het definitieve plan, gaat de uitvoering in
oktober/november van dit najaar starten.

Toneelvereniging `t Vat
Onze nieuwe voorstelling staat weer voor de deur. ’t V.A.T. speelt voor u het komische toneelstuk
“Kaviaar speciaal”. 2 families uit totaal verschillende milieus worden op een hilarische wijze bij elkaar gebracht.
De voorstellingen zijn op zaterdagmiddag 23 maart om 14.00 uur, op vertoon van een KBO pas of 65+ pas krijgt
u korting op de entree inclusief gratis bakje koffie/thee en iets lekkers erbij, en op zaterdagavond 23 maart om
20.00 uur in ’t Huis Vlierden.
Heropvoeringen zijn op zondag 24 maart om 20.00 uur in ’t Huis en op zondag 7 april in Het Gerardushuis
Walsberg om 20.00 uur. Entree 7,50 euro
Voor reserveringen mail naar toneelverenigingvat@gmail.com

VLIERCANTUS
Na een succesvolle eerste editie willen wij dit feestje op zaterdag 2 maart nog eens dunnetjes overdoen. Graag
willen wij dat Vliercantus toegankelijk is voor iedereen, daarom hebben wij dit jaar gekozen voor een
toegangsprijs van € 2,- per persoon. Daarnaast zijn de bekende pitchers van 1,8 liter verkrijgbaar voor € 12,50,maar ook zullen niet / licht alcoholische dranken geschonken worden tijdens deze avond. Speciaal voor de
dames zal rosé-bier eveneens verkrijgbaar zijn in de bekende pitchers.
Als groep kunt u nog meedoen aan de Vliercantus maar als individu bent u ook van harte welkom. Graag willen
wij u vragen om te reserveren via: vliercantus@hotmail.com
- Aanvang: 20:00 uur
- Zaal open: 19:30 uur
TOT AANSTAANDE ZATERDAG 2 MAART!

Potgrondactie SPV
Op zaterdag 16 maart komt de jeugd van SPV bij u langs, tussen 10:00 uur en 13:00 uur met potgrond. Mocht
u hierin geïnteresseerd zijn, kunt u deze direct bij de SPV jeugd afnemen. Met deze actie, ondersteunt u onze
jongeren van SPV. Ook kunt u voor 16 maart uw bestelling doorgeven via mail : fam.looijmans@gmail .com
of telefonische op 06-10849692 Bij deze willen wij u alvast hartelijk danken namens onze jeugd van SPV!

Tennisclub Vlierden
Je kan weer inschrijven voor tennislessen via https://www.top-serve.nl/trainingsformulier/inschrijfformulier-tcvlierden-senioren
Ook kan je je nog aanmelden tot 17 maart voor het open voorjaar toernooi bij tc Op Dreef. Dit toernooi is van 23
t/m 31 maart.

Biljartclub Ons Vermaak
Driebandencompetitie
Team-1 won met 6-2 van O.V.U.
Team-2 vrij.
Team-3 Verloor met 6-2 van Marmabar. Alleen Benny Ceelen won zijn partij.

