
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

Zondag 13 maart 10:00 uur: Woord- en communieviering 

Cantor: Pieter Dohmen | Organist: Mathijs Maas 

      Intentie:    Anna Keijzers-van Gennip vanwege haar verjaardag 
 

Zondag 20 maart 09:00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het kerkkoor 

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Organist: Harrie Bootsma | Dirigent: Gerard v.d. Heuvel 

      Er wordt aandacht besteed aan de gedachtenis aan Annie van de Ven en aan het  

      afscheid van oud-koorleden. 
 

Intenties 
Uw intentie kunt u na iedere viering opgeven in de kerk of via www.heiligewillibrorddeurne.nl. 

U mag natuurlijk ook altijd contact opnemen met iemand van de contactgroep Vlierden. 
 

Karel Koolen, Michel Buijtenweg, Rian van Dijk en Anne-Mai O’Gorman 

 

IN MEMORIAM † 

In de nacht van 8 op 9 maart is op 97-jarige leeftijd Mien Koolen-Mennen, weduwe van Karel 

Koolen overleden. Zij was voor haar verhuizing naar Deurne woonachtig op Belgerenseweg 

20. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 
 

MANTELZORG EN WERK 

In Nederland combineert een op de vier werkenden zijn of haar 

baan met mantelzorgtaken en een op de 20 werknemers combineert werk met intensieve 

mantelzorg van minimaal acht uur per week. Daarvan heeft een op de drie intensieve helpers 

redelijk tot veel moeite met de combinatie werk en mantelzorg. Zorg jij voor een naaste die 

langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is? Dan ben jij mantelzorger. Ook als 

de zorg vanzelfsprekend voelt, zoals zorg voor je kind of zieke ouder. 

45% van de werkende mantelzorgers ervaart een hoge drempel om de combinatie werk en 

mantelzorg bespreekbaar te maken, zo blijkt uit onderzoek van Stichting Werk & Mantelzorg. 

'Ik houd werk en privé liever gescheiden' of 'Mijn collega's staan al onder druk, ik wil hen niet 

meer belasten', ‘Ik ben bang voor mijn carrière’. Tevens blijkt ook dat de sociale steun op het 

werk als belangrijk wordt ervaren.  

Het belang om als mantelzorger in balans te (komen en te) blijven is er voor iedereen. Wacht 

niet tot de combinatie werk en zorg je te veel is. Maak het bespreekbaar en laat anderen 

meedenken. Uiteindelijk krijgt nagenoeg iedereen in zijn of haar leven te maken met 

mantelzorg. Ben bewust van je rol als mantelzorger. Meer weten? Het Steunpunt Mantelzorg 

Deurne is er voor iedereen. Neem contact op met Petra Mennes: 0493-352500/06-14871231 of 

via petra.mennes@levgroep.nl. 
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KORFBALVERENIGING DOT 

Programma zaterdag 12/03 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
DOT F2 

DOT F1 

MKV E1 

DOT C1 

- 

- 

- 

- 

Oxalis F1 

Dakos F1 

DOT E1 

De Peelkorf C1 

08:45 

10:00 

09:10 

10:15 

09:30 

10:30 

10:00 

11:00 

MFA, Vlierden 

MFA, Vlierden 

De Beek, Bakel 

Peelhorst, Deurne 
 

Programma zondag 13/03 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
DOT 2 

DOT 1 

- 

- 

Gazelle 1 

DES 1 

09:30 

10:40 

10:30 

11:50 

Kubus, Deurne 

Kubus, Deurne 

 

BILJARTVERENIGING ONS VERMAAK 

De ballen gaan weer rollen en de libre competitie wordt uitgespeeld. Het pro-

gramma deze week: Team 1 is vrij. Team 2 speelt op vrijdag 11 maart tegen ONA. 

We wensen hen heel veel succes. 
 

VOETBALVERENIGING SPV 

Programma zondag 13/03  aanvang 

 

SV Brandevoort 1 

Olympia Boys 2 

SPV 3 

SPV 4 

SV DWSH’18 VR 1 

-

- 

- 

- 

- 

SPV 1 

SPV 2 

SV de Braak 12 

Racing Boys 1 

St SPV/Deurne VR 1 

 14:30 

12:30 

12:00 

11:00 

10:00 

 

Reminder potgrondactie 2022 - SPV Jeugd 
Op 19 maart is onze jaarlijkse potgrondactie. Heb jij het bestelformulier al ingeleverd? Zo niet, 

doe dit dan vóór 17 maart. Het bestelformulier gemist of wil je liever per mail bestellen? Stuur 

dan een bericht naar: jeugd@spv-vlierden.nl 
 

1 zak = € 5,50     3 zakken = € 14,00     5 zakken = € 21,00 
 

Zorg dat je jouw adres bij de bestelling vermeld, dan worden de zakken bij jou thuis afgeleverd. 

Betalen kan vooraf via: NL10 RABO 0129 0352 89 o.v.v. je naam en adres.  

Tot de 19de! 

 

STICHTING VLIERDEN HELPT – HIGH TEA OP ZONDAG 27 MAART IN MFA ‘T HUIS 

Zondag 27 maart organiseert de Stichting Vlierden Helpt tussen 14:00 uur en 

16:30 uur een High Tea. De opbrengst gaat naar de kinderen van het 

Rang’ala Babyhome in Kenia.  

De High Tea bestaat uit een aantal heerlijke, hartige en zoete lekkernijen 

met daarbij onbeperkt koffie, thee en ranja. Lijkt het u gezellig om samen 

met (klein)kinderen, vaders, moeders, opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnen te genieten 

voor het goede doel? Geef u dan snel op via een mail naar: vlierdenhelpt@outlook.com. 

Vermeld daarbij uw naam, telefoonnummer en het aantal volwassenen en evt. kinderen 

waarvoor u een plaats wilt reserveren.  

De kosten bedragen € 15,00 per volwassene en voor kinderen (t/m groep 8) € 10,00 per kind. 

Aanmelden kan tot en met vrijdag 18 maart aanstaande. 

 

jeugd@spv-vlierden.nl
vlierdenhelpt@outlook.com

