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Zondag 12 januari 10.00 uur Woord en Communieviering. M.m.v. kerkkoor.
Intenties:

Jan en Miet Thijssen-Mennen
Mien Keijzer-van Tilburg vanwege sterfdag, André Keijzer en Carlo.

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

Kerkhofonderhoud
a.s. Vrijdag, wordt de werkgroep weer om 09.00 uur verwacht

Driekoningen zingen
Afgelopen zaterdag 4 januari zijn de Driekoningen al zingend en collecterend weer door Vlierden getrokken.
Voor de weeskinderen van het Rangala Babyhome in Kenia is het mooie bedrag van €624,00 opgehaald.
Namens deze kinderen en de Stichting Vlierden Helpt heel erg bedankt voor alle donaties!
Alle kinderen die hebben gecollecteerd, begeleiders, vrijwilligers en chauffeurs heel erg bedankt voor jullie inzet.
Basisschool De Wegwijzer bedankt dat we weer een rondje in de klassen hebben mogen doen en dat jullie ons
een warm hart toedragen! MFA/Jeanne Thijssen bedankt voor de gastvrijheid en de mogelijkheid om de
kinderen nog een lekker snack als bedankje te geven! Joop van de Rijt/ Party en Jump bedankt voor het gebruik
van het springkussen!
Helaas hebben we niet heel Vlierden kunnen bereiken. Heeft u de Driekoningen gemist en wilt toch nog een
bijdrage overmaken, dan kan dat op rekeningnummer NL 75 RABO 0300688423 t.n.v. Stichting Vlierden Helpt
o.v.v. ‘Driekoningen’.
Op onze site www.vlierdenhelpt.nl vindt u meer informatie, waaronder berichten van Zuster Mary Esther. Zij
beschrijft het wel en wee van de kinderen in het weeshuis. Hierdoor blijkt maar weer dat alle bijdragen welkom
zijn om in de basislevensbehoeften te kunnen voorzien. Nogmaals dank voor uw donatie!

Prinsenmis, Lunch en “met de prins in ons midden”
Wat was het toch een gezellig en spannend prinsenbal en wie had nou verwacht dat de nieuwe prins van
Dorstvlegelland Carlo Jacobs zou worden.
Hierbij is meteen het nieuwe carnavals seizoen geopend voor CV de Dorstvlegels.
Op zondag 9 februari trappen we af met de Prinsenmis, Lunch en “Met de prins in ons midden”.
Om 12 uur starten we met de prinsenmis. Pastoor Paul Janssen zal onder begeleiding van de Vlierländer
musikanten een H. mis opdragen die geheel in het teken staat van carnaval en Prins Carlo I.
Hierna volgt de lunch in MFA 't Huis. Ook dit jaar zal Café-Zaal-Hotel Thijssen weer een smakelijke lunch
verzorgen. De dag wordt afgesloten “met de prins in ons midden”. Een middag die geheel in het teken staat van
Prins Carlo I.
Wil je graag optreden of heb je meer vragen, neem dan contact op met
secretariaat@dorstvlegels.com. Opgeven vóór 2 februari.
Al deze activiteiten zijn toegankelijk voor jong en oud en iedereen is welkom.
Dus tot 9 februari.

Oud nieuws uit De Zuid Willemsvaart - 27 maart 1920
Vlierden
Sinds geruime tijd bestonden alhier plannen tot oprichting eener fanfare, wat zeer zou kunnen bijdragen tot
vooruitgang en opluistering onzer gemeente. Donderdag is tot die oprichting besloten. Reeds 18 leden
waaronder 10 werkenden, zijn toegetreden. Ter bestrijding der kosten zullen aandeelen genomen worden
waarvan jaarlijks één of meer nummers zullen worden uitgeloot. Verder zal op financieelen steun van
gemeentewege kunnen gerekend worden. In de loop der volgende week zal voor iedereen gelegenheid
bestaan, om als lid, eerelid of begunstiger toe te treden. We uiten den wensch dat ieder deze onderneming flink
zal steunen en verwachten van de ingezetenen naar vermogen een milde bijdrage.
En nu, 100 jaar later…..

Fanfare Wilhelmina is jarig!
In 2020 proosten we op een bijzonder jubileum. Fanfare Wilhelmina Vlierden bestaat 100 jaar. Een jubileum
voor jong en oud, voor elk wat wils en een feest voor iedereen. Wie jarig is trakteert:
Fanfare Wilhelmina wil op gepaste wijze aandacht schenken aan dit jubileum en daarom zullen wij gedurende
het jaar diverse activiteiten organiseren.
We openen ons jubileumjaar met een jubileumconcert op zaterdag 18 januari 2020. Vanaf 19:30 uur zal Fanfare
en Drumband een gevarieerd programma presenteren met als extra toevoeging een vocaliste van ongekende
klasse. Bij een jubileum horen ook formele momenten en daarom zal er aansluitend een receptie zijn.
Omdat dit de start is van ons jubileumjaar, willen wij die avond samen met u een begin maken aan ons feestjaar
en te proosten op ons 100 jarig bestaan.
Wij zien u graag op zaterdag 18 januari!
Aanvang jubileumconcert om 19:30 uur
MFA 't Huis, Vlierden

Biljartclub Ons Vermaak.
Team 1 speelde gelijk, 4-4 tegen Neerkandia
Team 2 won met 8-0 tegen `t Turfke uit Deurne en kunnen als alles mee zit kampioen worden.

Tennisclub Vlierden
Afgelopen dinsdag 7 januari zijn de jeugdtrainingen weer begonnen. Deze zijn elke dinsdag van 15:30-16:30
uur. Woensdag 8 januari hebben we een Nieuwjaars toss vanaf 20:00uur.

Korfbalvereniging DOT
Programma:
Zaterdag 11-1
DAKOS F1 – DOT F1

10.00u.

Aanw. 9.10u.

Gymzaal Graathof 9, Someren-Heide

DAKOS D2 – DOT D1

12.00u.

Aanw. 11.15u.

De Postel, Someren

Avanti (S) B1 – DOT B1

11.10u.

Aanw. 9.50u.

Dioscuren, Pollux, Schijndel

19.30u.

Aanw. 19.00u.

De Kubus, Deurne

Woensdag 15-1
DOT MW1 – De Peelkorf MW1

