
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

Zondag 17 april 10:00 uur: Eerste Paasdag - Gezinsviering 

m.m.v. de groepen 4-5-6 van BS de Wegwijzer | Thema: Een gloednieuw begin 
 

Maandag 18 april 09:00 uur: Tweede Paasdag - Eucharistieviering  

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Organist: Tilly Claessens 
 

Zondag 24 april 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Organist: Harry Bootsma 

      Intentie:    Harrieke Keijzers vanwege zijn verjaardag 
 

Werkgroep gezinsvieringen 

Na lange tijd mogen we gelukkig weer een gezinsviering in de kerk organiseren. De groepen 

4-5-6 zijn al volop aan het oefenen met Marie-José Maas. Wij hopen als vanouds weer veel 

gezinnen te mogen verwelkomen. Tot 17 april, Eerste Paasdag, om 10.00 uur in de kerk! 
 

Vervanger pastoor Paul Janssen 
Als contactgroep zijn wij blij te mogen melden dat er inmiddels een vervanger is gevonden 

voor pastoor Paul Janssen, die per 1 juli aanstaande volledig in Den Bosch aan de slag zal 

gaan. Medio juni zal pastoor Hedebouw zijn intrek nemen in de nieuwe pastorie Landzicht aan 

de Stationsstraat in Deurne. Dieter Hedebouw werd geboren in 1973 -hij is nu 48 jaar- en 

groeide op in Leuven, waar hij bouwkunde studeerde voordat hij aan de priesteropleiding 

begon op het St. Janscentrum in Den Bosch. Na zijn wijding in 2003 werd hij benoemd in Best 

en vervolgens in Son en Breugel. Begin 2013 werd hij in Drunen geïnstalleerd als pastoor van 

de huidige fusieparochie Wonderbare Moeder, alwaar hij zal worden vervangen door 

Kapelaan van Overbeek uit Ommel. De eerste kennismaking van het bestuur in Deurne met 

pastoor Hedebouw was positief en veelbelovend. Ook wij gaan er samen met u en met onze 

nieuwe pastoor gewoon weer iets goeds van maken.  

Op zondag 3 juli, op zijn verjaardag, zullen we officieel en met feestelijke weemoed afscheid 

nemen van pastoor Paul Janssen om hem uit te zwaaien naar Den Bosch. De officiële 

installatie van pastoor Dieter Hedebouw door de deken staat gepland op zondag 4 

september.  
 

Contactgroep Vlierden wenst u allen fijne Paasdagen.  

 

GILDE ST. WILLIBRORD - INBRAAK IN DE SCHUTTERSHUT  

Afgelopen maandag of dinsdag is er ingebroken in de schuttershut achter het 

voetbalveld. Buiten de braakschade is er ook elektrisch gereedschap 

meegenomen. Evenals de kruiwagen, die gebruikt is om de spullen te vervoeren. 

De vluchtroute was langs de Aa naar bospark ‘de Bikkels’.  In de bocht van de Aa 

bij de Bikkels is de kruiwagen teruggevonden.  

Mocht er iemand tussen maandagavond en dinsdagmiddag iets opgevallen zijn, neem dan 

contact op met Peter van Otterdijk via 06-11401191. 
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TENNISCLUB VLIERDEN 

Afgelopen week heeft onze jeugd verloren van ’t Rood. De dames hebben 

gelijk gespeeld tegen VDHT. 

Vrijdag 15-4 ontvangt ons mix-team thuis Napoleon uit Haelen. De jeugd gaat maandag 18-4 

naar Maasbree. 

 

BILJARTVERENIGING ONS VERMAAK 

De uitslagen van afgelopen week: Team 1 won met 8-0 van Pomerans. Team 2 

won met 6-2 van TBK en is nu koploper omdat Internos 4-4 speelde tegen ‘t 

Turfke. De laatste wedstrijd speelt team 2 op woensdag 20 april tegen Internos; 

bij een gelijkspel zijn zij dan kampioen.  

Programma deze week: Team 1 speelt uit bij TBK en team 2 is vrij.  
 

VOETBALVERENIGING SPV 

Programma zaterdag 16/04 vertrek/aanw. aanvang 

 

SPV Veteranen  - SV Deurne 16:30 17:00  
 

Programma zondag 17/04 
  

aanvang 
 

SPV 1 

SPV 2 

SPV 3 

SPV 4 

BAVOS VR 2 

-

- 

- 

- 

- 

ONDO 1 

ONDO 3 

Fiducia 2 

Vrij 

SPV/Deurne VR 1 

 14:30 

11:15 

12:15 

 

12:00 

 

 

ORANJEVERENIGING - KONINGSDAG IN VLIERDEN  

Op woensdag 27 april vieren we ook in Vlierden weer Koningsdag. Er worden 

verschillende activiteiten georganiseerd waaraan jong en oud kunnen meedoen. 

We beginnen om 10:00 uur en gaan Koningsdag op een ontspannen en gezellige 

wijze samen vieren in -en bij goed weer ook rondom- MFA ‘t Huis. Voor de kinderen 

staan diverse spellen, knutselwerkjes en een groot en klein springkussen klaar. 

Daarnaast wordt er een loterij gehouden met diverse mooie prijzen. Ouders en andere 

belangstellenden zijn van harte welkom om onder het genot van een kop koffie/thee een en 

ander te aanschouwen. Het programma zal rond 13:00 uur afgelopen zijn.  

Voor meer info: volg ons op www.facebook.com/oranjeverenigingvlierden 
 

VLIERDEN 1300  

Eindelijk gaat het gebeuren. Op 8, 9 en 10 juli viert Vlierden haar 1300-jarig bestaan met een 

unieke theaterproductie die je niet mag missen! Een reizend toneel neemt je onder leiding van 

de Heilige Willibrordus mee op wandeling naar drie markante locaties in Vlierden. Elke locatie 

toont een scène uit het leven van het vroegere Vlierden met een doorkijk naar de moderne 

tijd. Geniet van spel en muziek in het kader van de geschiedenis van Vlierden 1300. 

Datum: 8, 9 en 10 juli 2022. Tijd: 8 en 9 juli aanvang 19:30 uur; 10 juli familie-editie aanvang 13:30 

uur. Tijdens deze familie-editie zal eveneens -voor diegenen die minder goed ter been zijn- de 

mogelijkheid geboden worden voor (kosteloos) vervoer van en naar de scènes. 

Duur: avond/middagvullend (met pauze). Startlocatie: MFA ’t Huis. 

Tickets: € 12,50 excl. transactie- en servicekosten, inclusief 1 consumptie. 

Ticketverkoop via www.vlierden.com  

Verdere informatie: te vinden op de facebookpagina van Vlierden 1300. 
 

 

http://www.facebook.com/oranjeverenigingvlierden
http://www.vlierden.com/

