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Zondag 19 januari 09.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger: Pastoor Janssen. Samenzang.
Intenties:

Dina van den Heuvel-Verhees vanwege haar verjaardag.
Sjaak van den Broek vanwege zijn sterfdag
Gerard Mennen vanwege zijn sterfdag.

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

Fanfare Wilhelmina viert 100 jarig jubileum
In het kader van het 100 jarig jubileum viert Fanfare Wilhelmina haar verjaardag. De Fanfare is uitgegroeid tot
een belangrijke cultuurdrager binnen de Vlierdense gemeenschap en daarom is het een jubileum voor iedereen.
Fanfare Wilhelmina opent haar jubileumjaar met een jubileumconcert op zaterdag 18 januari 2020. Vanaf 19:30
uur zal Fanfare én Drumband een gevarieerd programma presenteren met als extra toevoeging zangeres
Femke Schmitz. Femke is afkomst uit Eindhoven. Opgegroeid in een muzikaal gezin en klassiek afgestudeerd
aan het conservatorium van Tilburg. Na diverse opleidingen is Femke uitgegroeid tot een veelzijdige zangeres
die bekend is geworden om haar verfijnde stemgeluid. Bij een receptie 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!
Het jubileumconcert begint om 19:30 uur in MFA ’t Huis. Zaal open om 19:00 uur.

Prinsenmis, Lunch en met de prins in ons midden
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 de
H. Mis opdragen die 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. Kaarten zijn nu te bestellen bij Café-Zaal-Hotel Thijssen. Kosten volwassene €13.50 en kinderen
betalen hun leeftijd. 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.
Als deze activiteiten zijn toegankelijk voor jong en oud en iedereen is welkom, dus tot 9 februari.

ZijActief.
Op woensdag 22 jan. presenteert ZijActief tijdens de jaarvergadering haar nieuwe programma 2020.
Aanvang 20.00 u in `t Huis.
Nieuwe leden zijn hierbij van harte welkom. Mocht U benieuwd zijn naar onze activiteiten is een mailtje
naar zijactiefvlierden@gmail.com voldoende om een programmaboekje te ontvangen.
Bestuur ZijActief.

Stagiaires gezocht.
Het bestuur van de KBO is op zoek naar 2 stagiaires die een jaar mee willen draaien in ons bestuur.
De bedoeling is dat het mensen zijn die iets willen betekenen zonder dat er sprake is van kosten
en of de verplichting om het in bestuur plaats te nemen. Natuurlijk zou het leuk zijn als hiervan iets positiefs
uitkomt. Dames of Heren vanaf de leeftijd van 55 jaar zijn van harte welkom.
Voor info mail naar kbovlierden@xs4all.nl

Molennieuws.
De molen Johanna-Elisabeth in Vlierden heeft een goed jaar 2019 gehad. De molen heeft 99.016
omwentelingen gedraaid en er zijn 720 bezoekers op de molen geweest. Zij kwamen ook dit jaar weer uit
diverse landen o.a.Chili - Canada en Indonesie. Zij hebben allen genoten van dit prachtig rijksmonument.
Vanwege de goede staat zijn er in dit jaar geen noemenswaardige werkzaamheden nodig geweest. 2019 was
ook het jaar dat de molen Johanna-Elisabeth zijn 175 jarig bestaansfeest vierde. Jammer dat vanwege het weer
de geplande festiviteiten rond de molen door de vele regen niet door konden gaan. Heel apart was dit jaar ook
het veld t.o. de molen met zijn vele prachtige klaprozen. Honderden fotografen hebben hier plaatjes geschoten.
Voor velen een prachtig binnenkomen in Vlierden en gemeente Deurne.
Voor een bezoek aan de molen ( of een aktiviteit rond de molen) bent u welkom als de molen draait of maak
een afspraak. Wij wensen u allen een fijn en gezond 2020.
De molenaars H.Smits en H.Keijzers.

Biljartclub Ons Vermaak.
De librecompetitie is ten einde
Team 1 verloor de laatste wedstrijd met 6-2 van Helenaveen.
Team 2 won de laatste wedstrijd met 7-1 van de Vriendenkring uit Deurne en kwamen 3 punten te kort voor het
kampioenschap.

Start nieuwe cursus Gehoorzaamheid bij hondenclub de Bosrakkers
Op zondag 1 maart 2020 start de nieuwe cursus Gehoorzaamheid. We beginnen met een informatie
bijeenkomst. De lessen zijn iedere zondagmorgen van 9.30 -10.45 uur, u bent dan welkom met de hond.
Gehoorzaamheid 1 is bedoeld voor baasjes met jonge honden. Als uw hond alle inentingen gehad heeft kun je
deelnemen. Bij Gehoorzaamheid starten we met aandachtsoefeningen zodat de hond leert dat hij aandacht
moet hebben voor het baasje. Daarna leren de honden de basiscommando’s als “zit, af en blijf”. Ook voor
socialiseren met andere honden en baasjes is veel aandacht.
Wil je graag mee doen geef je dan op via het aanmeldformulier dat op onze
website staat. www.bosrakkers.com, staat bij cursusinformatie gehoorzaamheid 1.
Het cursusgeld bedraagt 50 euro voor de gehele cursus, bestaat uit 15 lessen. Je kunt ons vinden op
Regenweg in Liessel, ingang vanaf de Snoertsebaan.
Je kunt bij ons ook terecht voor de vervolgcursus Gehoorzaamheid 2 en ook voor behendigheid met de hond.

SPV Veteranen Darttoernooi
Datum
Tijd
Plaats
Voor wie

: zaterdag 18 januari 2020
: 20.00 uur
: Cafe Thijssen
: Veteranen met partners

Korfbalvereniging DOT
Programma:
Zaterdag 18-1
DOT F1 – DAKOS F1

9.30u.

Aanw. 8.50u.

MFA ’t Huis, Vlierden

11.50u.

Aanw. 10.50u.

De Kubus, Deurne

20.30u.

Aanw. 19.45u.

De Kruisweide, Sevenum

Zondag 19-1
DOT 1 – Arcades 1
Woensdag 22-1
Melderslo MW1 – DOT MW1

Voetbalvereniging SPV
Programma Senioren:
Zondag 19-1-2020 SPV 1 – Lottum 1

14:30 uur.

