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ZONDAG 2 APRIL GEEN VIERING IN ONZE KERK
Komend weekend, zondag 2 april 2017, vieren we dat onze pastoor Paul Janssen twaalf en een
half jaar geleden met zijn werkzaamheden in Deurne startte.
Er is die dag geen viering in Vlierden; u bent van harte uitgenodigd in de H. Willibrorduskerk aan
de Markt in Deurne om 10.30 uur voor de feestelijke Eucharistieviering met gilde-eer. Alle vier
gildes uit de Parochie nemen deel en de muzikale omlijsting wordt verzorgd door een bijna 100koppig gelegenheidskoor met zangers en zangeressen uit Deurne, Vlierden, Liessel, Neerkant en
Helenaveen.
Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en onze pastoor te feliciteren: voor koffie, een
drankje en een hapje wordt uiteraard gezorgd.
Op donderdag 6 april 2017 wordt – ook ter gelegenheid van dit koperen jubileum – een
lezingenavond georganiseerd.
Onze bisschop, mgr. Gerard de Korte en de heer Stijn Fens journalist (Kruispunt en Trouw) en
Vaticaankenners zullen spreken en onze dorpsgenoot Martien Maas zorgt met dochter Maartje
voor muzikale intermezzi.
In aansluiting is er ruim gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje.
We hopen veel Vlierdense mensen te mogen begroeten.
Uw komst is natuurlijk het mooiste geschenk, maar als U pastoor Janssen een geschenkje zou
willen geven, dan suggereren wij een geldelijke bijdrage ( NL75 RABO 0110 8088 86 t.n.v. RK
Parochie H. Willibrord) zodat pastoor Janssen zijn eigen invulling daaraan kan geven.
Als u bij deze viering / receptie / lezing aanwezig wilt zijn, maar (vervoers)problemen hebt om daar
te komen, meld dat dan bij Michel Buijtenweg (0493-314070). We kunnen dan (waarschijnlijk) wel
vervoer voor u regelen.
Graag tot zondag 2 april en/of donderdag 6 april.
Parochiebestuur H. Willibrord Deurne.
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
RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Net als voorgaande jaren heeft Rabobank Peelland Zuid besloten om verenigingen te steunen door
middel van de RABObank Clubkas Campagne. De Rabobank heeft besloten om de Clubkas
Campagne 2017 naar het voorjaar te halen in plaats van het najaar. Van 6 april tot en met 30 april
kunnen de leden van de Rabobank Peelland Zuid weer hun stemmen uitbrengen. Een oproep aan
de
Vlierdense
verenigingen
om
zich
op
te
geven
vóór
31
maart
via
www.mijnbankenik.nl/peellandzuid/inschrijven anders kunt u niet deelnemen.
Laat uw stemmen niet verloren gaan en stem in april op de Vlierdense verenigingen.

FANFARE WILHELMINA
Veelzijdige muziekmiddag in 't Huis voor oud & JONG!
Op initiatief van fanfare Wilhelmina is met ondersteuning van de Stichting Leef in samenwerking met de
basisscholen De Wegwijzer en D'n Bogerd (St.Jozefparochie) een jeugdorkest van bijna 20 nieuwe
muzikanten gevormd!
Dit orkest geeft aanstaande zondagmiddag 2 april, samen met Wilhelmina een concert in 't Huis. De
kinderen verzorgen tussendoor individuele optredens met zang, dans en muziek op blokfluit, dwarsfluit,
toetsen, gitaar en viool. Er treedt een junior DJ op en natuurlijk is de Vlierdense slagwerkgroep van de partij!
Kom van een mooie middag genieten en laat de kinderen voor een volle zaal spelen! Het programma begint
om 14.00 uur en de toegang is gratis.
WIJNPROEVERIJ
Fanfare Wilhelmina organiseert op vrijdag 28 april een wijnproeverij. U kunt kennis maken met heerlijke
rode kwaliteitswijnen, witte kwaliteitswijnen, Rosé wijnen en Sekt die rechtstreeks van de beste Duitse
wijnboeren komen en waarvan de herkomst tot aan de druivenstok terug is te leiden. Er zijn dus meer dan
genoeg redenen om in gezelschap eens te genieten van een wijnproeverij. Tijdens de avond zullen
verschillende soorten wijnen aan bod komen afwisselend met stokbrood en een assortiment van passende
garnituren.
U kunt zich opgeven vóór 5 april via e-mail: bestuur@fanfare-vlierden.nl
Datum:

vrijdag 28 april

Locatie: MFA ’t Huis Aanvang: 20:00 uur Entree:

€ 7,00

RESTAURANTMIDDAG KBO.
De restaurantmiddag, vindt weer plaats in ’t huis op woensdag 5 april.
Deze middag is van 17.00 uur tot 19.00 uur, de zaal is open vanaf 16.30 uur.
Wel ingeschreven maar verhinderd dan graag afmelden, tot uiterlijk zondag 2 april 2017 bij Martha van
Otterdijk tel. 316249.
Martha kan dan nog andere KBO leden die graag hieraan deel willen nemen tijdig benaderen, zodat er weer
een dertigtal personen kan genieten van een heerlijke/gezellige maaltijd.
SOOS DE PITSTOP
Vrijdag 31 maart is het weer soos van 19.30 - 21.30. Tot dan!
TENNISCLUB TC VLIERDEN
Woensdagavond Toss VOD (Vlierden Onderlinge Dubbel)
Beste leden, het mooie weer komt er weer aan. Elke woensdagavond vanaf 20uur wordt er tussen leden
onderling getennist. We nodigen iedereen van harte uit om aan te sluiten.
Voorjaarscompetitie
Vanaf 6 april start de voorjaarscompetitie weer. Er wordt gespeeld op donderdagavond en op vrijdagmiddag
en avond. Kom gezellig een keertje kijken. Voor competitieschema zie onze website.
TC Vlierden jubileum
In Week 24; 10 t/m 18 juni vieren we ons 40 jarig jubileum. Naast ons spectaculaire Open Toernooi worden
er nog tal van andere activiteiten georganiseerd. Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Voor de leden die meedoen bij het open toernooi van TC op Dreef, alvast heel veel succes deze week!
Ook voor verdere activiteiten kijk eens op onze vernieuwde website; http://www.tcvlierden.nl
POTGRONDACTIE SPV
Bij deze willen wij alle vrijwilligers/ jeugd SPV bedanken voor jullie geweldige inzet met de potgrondactie
afgelopen zaterdag. Ook dank aan iedereen die de SPV jeugd een warm hart heeft toegedragen door het
afnemen van potgrond. Er zijn ongeveer nog 40 zakken over, heeft u nog interresse in potgrond dan kunt u
contact opnemen met 0493-491054 of 09-15573560 let op want op = op.
BILJARTVERENIGING ONS VERMAAK
Drie bandencompetitie
Team-1 speelde uit tegen De Zwaantjes uit Bakel, de koploper. Het werd 4-4. Roland van Herpen en Nico
Nijssen wonnen de 4 punten. Thuis werd het 6-2 voor Ons Vermaak.
Team-2 was vrij.
Team-3 speelde uit tegen Neerkandia. Het werd 4-4. Patrick Verberne en Leo Vermeulen wonnen.

KORFBALVERENIGING DOT
Programma
Zaterdag 1 april
DAKOS F2 – DOT F1

10:00 u.

Aanw. 09:15 u.

Sportpark de Renkant, Lierop

13:00 u.

Aanw. 11:15 u.

De Hoef, Loosbroek

20:00 u.

Aanw. 19:15 u. Hoge Zijden, Vlierden

Zondag 2 april
Korloo – DOT1
Woensdag 5 april
DOT MW1 – SVOC ’01 MW1

VOETBALVERENIGING SPV
Wedstrijd Programma Senioren zondag 2 - april.
SPV 1-Unitas `59 1
14:30; SPV 2-SSS `18 4
11:00;
ONDO 4-SPV 3
10:00; SPV VR 1-Vlijmense Boys VR 1 10:30 .
Programma SPV junioren voor komend weekend
Datum en wedstrijd

Vertrek

1-4-2017
SPV JO19-1

─ ONDO JO19-1

Aanw.
13:30

Blauw Geel'38/JUMBO JO17-6

─ SPV JO17-1G

13:30

Tijd Scheidsrechter
14:30 Patrick Thijssen
14:45

Vervoer: Marijn Swinkels,Rins v.d. Wallen, Stijn v. Moorsel, Stef v.Huisseling, Tom v.der. Bolt

SPV JO13-1G

─ SVSH JO13-1G

10:45

11:45 Anco Klomp

Deurne JO11-2G

─ SPV JO11-1

10:00

11:00

Vervoer: Miel Mennen, Quint v. Roosmalen, Vince Leesberg

SPV JO11-2

─ Olympia Boys JO11-1

09:45

10:30 Ruud v. Rijssel

Neerkandia JO9-1

─ SPV JO9-1G

09:15

10:00

09:00

09:30

Vervoer: Finn v.d. Voorde, Harry-A Keijzers, Ties Bankers

SPV JO9-2G

─ Stiphout Vooruit JO9-6G

Programma SPV junioren door de weeks
Datum en wedstrijd
5-4-2017
SPV JO11-1

Vertrek
─ Mariahout JO11-1G

Datum en wedstrijd
6-4-2017
SPV JO11-2

Aanw.
18:00

Tijd Scheidsrechter
19:00 Fenn Slot

Vertrek
─ NWC JO11-7G

Programma SPV Veteranen op zaterdag 01 april 2017.
SPV – SV Liessel, aanvang 17:00 uur, aanwezig 16.30 uur

Aanw.
18:00

Tijd Scheidsrechter
18:45 Matteo Trovatello

