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Zondag 9 februari 12.00 uur Prinsenmis.
Voorganger: Pastoor Paul Janssen m.m.v. Vlierländer Musikanten.
Intenties: Tinus Jacobs, Martijn Jacobs en overleden familie Jacobs-Verbaarschot namens de prins.
Antoni van Bussel namens de vriendengroep.
Voor alle overledenen die carnaval een warm hart hebben toegedragen en voor Henk Cuijpers in het bijzonder
namens de carnavalsvereniging.

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, 1e vrijdag van de maand, wordt de werkgroep weer om 09.00 uur verwacht

KBO-Wandeltocht
Komende zaterdag 8 februari gaan we van start.
We wandelen dan in Vlierden richting Het Ven (Ommetje Vlierden).
Het onderwerp van de wandeling is eigenlijk de winter in de natuur.
We vertrekken om 10 uur vanaf ’t Huis in de Pastoriestraat.
Nico Vinken en Piet Driessen zijn jullie gidsen hierbij.
Rond 12 uur zijn we weer terug in ons centrum van de wereld!

Prinsenmis, lunch en met de prins in ons midden
a.s. Zondag 9 februari 12.00 uur prinsenmis. (zie boven)
Hierna, ca. 13.15 uur volgt de lunch in MFA 't Huis. Kaarten zijn nog te bestellen bij Café-Zaal-Hotel Thijssen.
Kosten volwassene €13.50 en kinderen betalen hun leeftijd. Om 15:00 eindigen we de dag `Met de prins in ons
midden`. Een middag die geheel in het teken staat van Prins Carlo I.
Deze activiteiten zijn toegankelijk voor jong en oud en iedereen is welkom, dus tot 9 februari.

Korfbalvereniging DOT
Programma:
Zaterdag 8-2
Arcades F2 – DOT F1

10.00u.

Aanw. 9.20u.

Smeltkroes, Liessel

Oranje Wit D1 – DOT D1

12.10u.

Aanw. 11.10u.

De Wetteling, Venray

DOT B1 – Oranje Wit (L) B1

10.30u.

Aanw. 9.40u.

De Peelhorst, Deurne

11.00u.

Aanw. 9.20u.

De Schans ABC, Reuver

21.00u.

Aanw. 20.15u.

De Vilgaard, Velden

Zondag 9-2
ROKA 1 – DOT 1
Maandag 10-2
Swift/HBSV MW2 – DOT MW1

Biljartclub Ons Vermaak.
Driebanden
Team 1 speelde 4-4 gelijk tegen Pomerans uit Deurne
Team 2 won met 0-8 van O en O uit Deurne
Team 3 speelde 4-4 gelijk tegen Neerkandia uit Neerkant

Voetbalvereniging SPV
Programma Senioren zondag 9-2-20
Sporting ST 1 (Swolgen} - SPV 1
SV Someren 8 - SPV 2
SPV 3 – BAVOS 5
ST SPV/Deurne VR 1 – SV Lierop VR 1

14:30 uur.
10:00 uur.
11:30 uur.
11:00 uur.

Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
8-2-2020
Thuisteam
Uitteam
RKSVO JO19-1
― SPV JO19-1

Vertrek
Aanw. Tijd

Scheidsrechter

13:45

15:00

11:30
10:15

12:45 Thomas Koolen
11:15

Vervoer: Freek Goossens, Hannes Haazen, Stef van Huisseling, Jeffrey Klomp

SPV JO17-1
― SJO Vianen Vooruit HBV JO17-2
SJO Helm-Mulo JO13-3 ― SPV JO13-1

Vervoer: Jur Mennen, Miel Mennen, Juul van Nuenen, Siem Rijkers, Mads Verberne

Brabantia JO11-2

― SPV JO11-1G

09:00

10:15

09:15
09:00

10:00
10:00

Vervoer: Matthieu Schakenraad, Finn van de Voorde, Noah Welten

SPV JO10-1
SPV JO9-1
Gemert JO8-4

― vrij
― Brabantia JO9-1
― SPV JO8-1

Vervoer: Bram Kuijpers, Raf Manders, Juul Vollenberg

Leergeld Deurne stelt u voor aan Selma:
Selma woont met haar gezin in de gemeente Deurne in een gewone, gezellige buurt. Ze is 36 jaar en
trots op haar gezin. Je kunt hun voordeur herkennen aan de vrolijke bloembakjes die er naast hangen,
de gelapte ramen en de deurmat die “ Welkom” zegt in 7 talen. Selma heeft haar kinderen van 4 en 7
net naar school gebracht. Dat doet ze iedere ochtend. Hun vader werkt onregelmatig voor een
uitzendbureau, na een lang ziektebed. Hij kan niet altijd dezelfde uren werken en heeft daardoor een
onregelmatig inkomen. Als de kinderen op school zitten, werkt Selma een paar uur voor een
schoonmaakbedrijf. Het gezinsinkomen is laag en bovendien wisselend. De ene maand hebben ze net
genoeg, de andere maand niet. Hierdoor hebben ze schulden gemaakt en zitten ze in een
afbetalingsregeling bij de ziektekostenverzekering en de woningbouwvereniging. Mick van 7 zei
vanmorgen: “René en Martijn zitten op voetbal; ik wil ook graag op voetbal!” Selma heeft er snel
overheen gepraat, maar nu denkt ze de hele tijd na over de vraag van Mick. Ze zou hem graag het
voetballen gunnen, maar er is echt geen geld………………………
Stichting Leergeld Deurne wil Selma, maar vooral Mick graag helpen. Want Leergeld vindt:
ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN, dus ook Mick.
Selma kan zich via de website www.leergelddeurne.nl aanmelden. Maar ze kan natuurlijk ook mailen
naar info@leergelddeurne.nl of bellen naar 060628137224. Er zal dan contact met haar worden
opgenomen door een vrijwilliger van Leergeld Deurne; dit is de intermediair. Zij maken samen een
afspraak voor een huisbezoek, zodat de intermediair alles kan uitleggen wat Leergeld zou kunnen
betekenen. Leergeld Deurne kan de contributie betalen van de voetbalvereniging en kan er ook voor
zorgen dat Mick voetbalkleding en voetbalschoenen heeft.
Er zijn tegenwoordig heel veel mensen in grote financiële problemen, waardoor kinderen in de knel
kunnen komen. Is dit misschien bij u ook het geval? Of kent u iemand voor wie dit geldt? Neem dan
contact op met Leergeld Deurne.

