
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

Zondag 27 maart 10:00 uur: Woord- en communieviering 

Cantor: Pieter Dohmen | Organist: Mathijs Maas 

      Intentie:    Arie Weemen en Nellie Weemen-Meulendijks 
 

Zondag 03 april 09:00 uur: Eucharistieviering  

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Organist: Bert Augustus 

      Intentie:    Wim Berkers  
 

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 

 

SOOS DE PITSTOP 

Vrijdag 25 maart is het weer soos.  

Van 19:30 uur tot 21:30 uur kun je weer lekker losgaan in MFA ‘t Huis. Tot vrijdag! 
 

 

INGEZONDEN BERICHT VAN ENKELE BOEREN  

Beste wandelaars en hondenbezitters,  

Akkers en weilanden niet betreden a.u.b. In hondenpoep kan een gevaarlijk beestje zitten; de 

Neospora-parasiet. Als koeien daarmee besmet raken, is de kans op een miskraam groot. 

Daarmee stopt ook de melkproductie. "Meestal laten we de koe dan afvoeren naar het 

slachthuis, want de parasiet blijft altijd in de koe". Verder verzoeken wij iedereen ook geen 

(tuin)afval of dergelijke op onze te akkers werpen.  

Vriendelijk bedankt, namens de boeren ZLTO Deurne e.o. 

 

GGD START MET GROEPSVACCINATIES RIJKSVACCINATIEPROGRAMMA JEUGD 

Vanaf 28 maart start de GGD Brabant-Zuidoost weer met de vaccinaties 

volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Jongens en meisjes vanaf 9 jaar 

ontvangen een uitnodiging van het RIVM voor hun vaccinaties BMR-DTP, HPV 

en Meningokokken ACWY. De GGD Brabant-Zuidoost voert de vaccinaties uit op verschillende 

locaties in de hele regio. Jongens en meisjes die aan de beurt zijn, krijgen ongeveer 2 weken 

van tevoren een persoonlijke uitnodiging van het RIVM. In deze uitnodiging staat waar en 

wanneer zij verwacht worden voor de prik. 

Alle informatie over het RVP lees je op www.rvp.nl. Informatie over de GGD-groepsvaccinaties 

dit voorjaar lees je op www.ggdbzo.nl/groepsvaccinaties-rvp. 
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KORFBALVERENIGING DOT 

Programma zaterdag 26/03 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
ODC F1 

Oranje Wit F1 

DOT E1 

- 

- 

- 

DOT F2 

DOT F1 

Swift E2 

11:00 

08:45 

08:50 

12:00 

09:45 

09:30 

De Schop, Asten 

De Weert, Venray 

MFA, Vlierden 
 

Programma zondag 27/03 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
ODC 3 

DES 1 

- 

- 

DOT 2 

DOT 1 

12:00 

10:20 

13:00 

11:50 

De Schop, Asten 

Raaijhal, Overloon 

 

BILJARTVERENIGING ONS VERMAAK 

Team 1 won met 8-0 van Helenaveen. Jan Thijssen maakte zijn 92 caramboles in 

16 beurten. Team 2 speelde met 4-4 gelijk tegen HGL.  

Het programma voor deze week: Team 1 speelt thuis tegen Neerkandia. Team 2 

speelt thuis tegen OLV. We wensen hen veel succes. 
 

VOETBALVERENIGING SPV 

Programma zondag 27/03  aanvang 

 

SSE 1 

NWC 6 

SPV 3 

SPV 4 

St SPV/Deurne VR 1 

-

- 

- 

- 

- 

SPV 1 

SPV 2 

SV Venray 8 

SV de Braak 7 

ZSV 3 

 14:30 

10:00 

10:30 

12:30 

11:00 

 

 

 

 

te Deurne 

 

VRIJWILLIGE HULP GEVRAAGD OP DEURNEVOORELKAAR 

• Buddies voor jongeren met een beperking, Buddies HandicapNL                                                            

Wat ga je doen? Je wordt gekoppeld aan een jongere met een lichamelijke beperking in je 

eigen omgeving, wij noemen hen Vriendzoekers. Samen onderneem je activiteiten die 

passend zijn. Hebben jullie een klik dan hopen wij dat hier een mooie vriendschap uit gaat 

ontstaan! Je bent tussen de 14 en 35 jaar oud, sociaal, flexibel en oplossingsgericht. 

• Medewerker nieuwsredactie en medewerker Acquisitie Deurne Media Groep (DMG) 

DMG verzorgt een breed actueel media-aanbod voor de gemeente Deurne via radio en 

social media (website, facebook, etc.). Ze zijn op zoek naar vrijwillige redacteuren en naar 

vrijwilligers die het leuk vinden om bedrijven te bezoeken, om veel contacten te leggen en 

deze om te zetten naar concrete opdrachten (radiospots en/of advertenties). Ben jij degene 

die dit leuk vindt, meld je dan aan! 

• Wandelmaatje gevraagd voor Irene, Mee de Meent Groep 

Irene is 55 jaar, chronisch ziek en woont in de St. Jozefparochie. Ze gamet graag en maakt 

ook (3D-) kaarten. Ben jij degene die haar gezelschap wil houden, bij voorkeur in het 

weekend? Ze kan eventueel ook afspreken op donderdag of vrijdagmiddag. 

Kijk op www.deurnevoorelkaar.nl voor meer informatie over deze en andere hulpvragen! Of 

neem contact op met Petra Mennes, E: petra.mennes@levgroep.nl T: 06-14871231 of 0493-

352500. 
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