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Kopij voor het volgende nummer: vóór dinsdag 28 maart 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A, of
per e-mail sturen naar: hettrommeltje@hotmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl/
ZONDAG 26 MAART 09.30 UUR EUCHARISTIEVIERING
Voorganger: Pastoor Schellens m.m.v. dameskoor.
Intenties:
Jan Kusters
Nel Keijzers-Vinken
Anna van Deurssen-van Calis
Overleden familie Weemen-Vriens
Henk van Paassen vanwege zijn verjaardag en sterfdag.
Nellie Sleegers-van Rijssel vanwege het dameskoor en dochter Miriam vanwege
haar verjaardag.
MEDEDELINGEN
1. Voor vragen over parochie of kerkelijke zaken, alsmede voor een eventueel huisbezoek van pastoor
P.Schellens kunt u bellen met Jo Buijtenweg tel. 314070 of met Karel Knapen 317886.
2. Aanmeldingen voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten lopen voortaan via het centrale
Parochiecentrum, Visser 2, in Deurne. 0493-312486; info@heiligewillibrorddeurne.nl
3. `s Zondags kunt u na de dienst van 09.30 misintenties opgeven hier op de pastorie
4. Rekeningnummers t.n.v. de parochie Vlierden; IBAN nr NL29RABO 01545 02 103.
5. Voor informatie of klachten over de bezorging van Het Trommeltje kunt u bellen met 320946
VASTENACTIE
Samen met dit Trommeltje ontvangt u weer het bekende vastenzakje en een omschrijving voor welk goed
doel dit jaar wordt gecollecteerd. Iemand van onze medewerkers zal het zakje deze of volgende week weer
bij u ophalen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
KORFBALCLUB DOT
Het tweede zaalkampioenschap van DOT is nu een feit: de midweek is 15 maart kampioen geworden!
Proficiat! Een mooie teamprestatie. Bestuur DOT

HANDBOOGVERENIGING ROZENJACHT
Donderdag 23 maart Regio Wedstrijd te Neerkant . Aanvang 20.00 uur.
POTGRONDACTIE SPV
Op zaterdag 25 maart a.s. komt de jeugd van SPV bij u langs, tussen 10:00 uur en 13:00 uur met potgrond.
Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, kunt u deze direct bij de SPV jeugd afnemen.
Met deze actie, ondersteunt u onze jongeren van SPV.
Bij deze willen wij u alvast hartelijk danken namens onze jeugd van SPV!!!
GILDE St. WILLIBRORDUS
Vorig jaar waren Hennie Fransen, Peter-Paul Fransen en Henk Venner 40-jaar actief als gildebroeder en
hebben het Vlierdens gilde tot buiten de dorpsgrenzen uitgedragen.
Ze zijn allen begonnen als vendelier, prijzen in het vendelen behaald en een of meerdere keren koning van
het gilde geweest.
Door het uitlopen van de kringgildedag is de viering van hun jubileum uitgesteld. Komende zaterdag 25
maart zullen zij gehuldigd worden. Het gilde biedt hen een receptie aan van 18:30 tot 20:00 in ’t Huis.
Iedereen is van harte welkom om het glas met hen te heffen.
BILJARTVERENIGING ONS VERMAAK
Drie bandencompetitie
Team-1 won met 6-2 van SVN Marmabar. Alleen Edie Lenssen verloor.
Team-2 speelde 4-4 tegen OVU. Leon Thijssen en Wilbert van Bree verloren hun partij.
Team-2 speelde dit weekend 2x. Zij wonnen met 6-2 van Vriendenkring.
Team-3 verloor met 6-2 van `t Turfke-B Alleen Marcel van den Heuvel won in een mooie partij van 0,720
gemiddeld en een hoogste serie van 4.

OPEN TOEPCONCOURS SPV VETERANEN
Afgelopen vrijdag werd weer het jaarlijkse toepconcours ten gunste van de SPV Veteranen in café Thijssen
gehouden. John Aldenzee won de 1e prijs, Leo Houben de 2e, Peter Eijsbouts de 3e, Jan van Lierop de 4e,
Piet Thijssen de 5e en Eugene Amatkarijo de 6e prijs.

VOETBALVERENIGING SPV
Wedstrijd Programma Senioren zondag 26-maart.
ASV `33 1-SPV 1
14:30; Wittenhorst 4-SPV 2
SPV 3-Olympia Boys 3 11:00; SBC VR 2-SPV VR 1

11:45;
10:00 .

Programma SPV Veteranen op zaterdag 25 maart . Afscheidwedstrijd van Toon Manders
SPV - Team Toon, aanvang 17:00 uur, aanwezig 16.15 uur.
Programma SPV junioren voor komend weekend
Datum en wedstrijd
25-3-2017

Vertrek
Aanw.

Tijd

─ SPV JO19-1

13:45

15:00

SPV JO17-1G

─ Bruheze JO17-2

12:30

13:30 Thomas Koolen

Mifano JO13-2

─ SPV JO13-1G

10:45

11:45

10:00

11:00

ZSV JO19-3

Scheidsrechter

Vervoer: Met de fiets

Vervoer: Jomme Sanders, Daan Rijnders, Bram v. Dijk, Niels Verhallen

SPV JO11-1
Bavos JO11-4G

─ VRIJ
─ SPV JO11-2

Vervoer: Sam v Leeuwen, Jur Mennen, Casper v.d. Voorde

SPV JO9-1G

─ Mifano JO9-3

09:00

09:30

Bruheze JO9-6

─ SPV JO9-2G

08:15

09:00

Vervoer: Lars Manders, Mads v. Dijk, Luc v. Roosmalen

BESTE VLIERDENAREN,
Zoals jullie allemaal gezien en gehoord hebben is er in het voormalige klooster” de Vliert” het laatste
jaar heel hard gewerkt.
Per 1 maart 2016 hebben wij, de families van Rangelrooij, van Donk, Holdrinet en van Leuven, “de
Vliert” gekocht, met de bedoeling er 4 woningen van te maken.
Er heeft een half jaar een woonunit in de tuin gestaan, er is flink gesloopt en ook weer opgebouwd.
In die tijd kwamen er al heel veel lieve en fijne reacties van jullie Vlierdenaren. Wat voelden wij ons
welkom!! En nog steeds.
Intussen wonen de 4 families er nu en we willen ons graag aan jullie voorstellen.
“ De Vliert” is omgevormd in 4 verschillende, prachtige, comfortabele woningen en alle 4 aangepast
aan de persoonlijke wensen van de bewoners.
*Op Pastoriestraat 26 wonen Anneke van Rangelrooij en Stijn Holdrinet. Zij zijn de jongsten van ons
allemaal. Zij zijn hard bezig om op hun manier hun woning zelf op te bouwen. Zij wonen in een deel
van de voormalige school. De entree is weer in ere hersteld. Ze hebben 2 hondjes, Roef en Sam.
*Op Pastoriestraat 26 A wonen Rob en Rianne van Leuven. Rob is de architect en begeleider van
de hele verbouwing. Zij wonen in de oude school en ook hier is een entree hernieuwd.
*Op Pastoriestraat 28 (voorheen 26) is de voormalige hoofdentree van de” Vliert”. Daar komt een
gemeenschappelijke kantoorruimte en gemeenschappelijke huiskamer en blijft de entree van de
nonnenkamertjes aan de voorzijde.
*Op Einsteinstraat 2 wonen Charlotte, Rikko, Lente en ?? van Donk. Hun woning is bijna klaar en in
de meivakantie gaan ze definitief over naar hun nieuwe woning.
*Op Einsteinstraat 2 A wonen Arda en Mees van Rangelrooij. Zij zijn de oudsten van de bewoners.
Zij zijn de ouders van Rianne en de grootouders van Charlotte en Anneke en overgrootouders van
Lente. Zij hopen hier gezond oud te worden met hulp van hun buren. Ze hebben zelfs een heuse lift
in hun verbouwde en aangepaste woning.
Er is al veel gedaan maar er moet ook nog veel gebeuren het komende jaar, bv de tuin weer in ere
herstellen.
Op termijn willen we onze buren graag de gelegenheid geven om een kijkje te nemen en te zien hoe
het nu geworden is.
Namens alle bewoners van “de Vliert”.

