HET TROMMELTJE
MEDEDELINGENBLAD VLIERDEN
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12 april 2017

Kopij voor het volgende nummer: vóór dinsdag 18 april 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A, of per
e-mail sturen naar: hettrommeltje@hotmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl/
WITTE DONDERDAG, GOEDE VRIJDAG EN PAASZATERDAG
Alle vieringen in de grote Willibrord kerk in Deurne-Centrum.

ZONDAG 16 APRIL EERSTE PAASDAG 09.30 UUR EUCHARISTIEVIERING
Voorganger: Pastoor Schellens m.m.v. dames/herenkoor.
Intenties:
Nel Keijzers-Vinken
Niek van Leeuwen
Nellie Sleegers-van Rijssel en dochter Miriam
Piet en Anneke Kersten-van Dooren
Gerard Mennen en overleden familie Mennen-Strijbosch.
MAANDAG 17 APRIL TWEEDE PAASDAG 11.00 UUR 1e COMMUNIEVIERING
Voorganger: Pastoor Schellens m.m.v. kinderkoor.
Intenties:

Van Jessie Blonk, voor opa Tonny
van Willem van Otterdijk, voor ome Henry Janssen
van Marit van Rijssel, voor opa Jan en opa Leo
van Bram Bankers, voor opa Frans Manders
van Toon van den Heuvel, voor opa Cor.

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
OPBRENGST VASTENAKTIE.
De inzameling voor de vastenaktie is dit jaar bestemd voor de verbouwing en uitbreiding van het
gezondheidscentrum in Batouri, dat destijds door de Deurnese pater Harrie van Loon is opgezet, maar dat
nu dringend verbouwd en uitgebreid moet worden om aan de eisen te blijven voldoen. De inzameling heeft
in onze parochie (bijna) € 1400 opgebracht. Evenals vorige jaren hielden we dit jaar maar één
inzamelingsronde. Wie de collectant gemist heeft en / of nog een donatie wil doen kan een envelop (met
vermelding: Vastenaktie) in de brievenbus van de pastorie stoppen.
MOV-groep Vlierden dankt alle donateurs voor hun bijdrage en de collectanten voor hun inzet.
PASTORIETUIN
Pluktuin “Lente Me” oftewel de pastorietuin gaat weer draaien.
We zijn volop bezig om daar een plekje te maken om van te GENIETEN!!!!!!
Hiervoor kun je daar terecht: Bloemen en kruiden kijken, gezellig een praatje maken al wandelend of
zittend op een stoel of bankje, gedichtjes lezen in het bos, heilige plantjes ontdekken bij ons schuilhutje,
elkaar ontmoeten in dit stukje Vlierden Centraal.
Er liggen al plannen voor muziek, een poppenkastje, rondleidingen (basisschool e.a.)
Aard maakt ook een voorbeeldtuin als hovenier “Aardman”.
We gaan dus geen bloemen meer plukken/knippen voor de verkoop, maar we plukken de dag !
Het terrein is voor iedereen toegankelijk vanaf het Paasweekend.
Ideeën voor een nog mooier tuintje zijn van harte welkom. (Bij Aard of Piet)
We zeggen dank je wel voor banken, stoelen, planten en tuinhulp.
Tot slot ook een dank je wel aan het parochiebestuur voor deze prachtige kans!!!!
Komt dat zien, lezen, ruiken, horen,…..BELEVEN: Onze tuin, van Vlierden samen.
Met groene groetjes: Piet Driessen en Aard van Otterdijk

SAMEN KONINGSDAG IN VLIERDEN VIEREN
Op donderdag 27 april vieren we ook in Vlierden weer Koningsdag. Op een zelfde marktwijze als
voorafgaande jaren en met de bijdrage van diverse Vlierdense verenigingen en vrijwilligers. Er worden
verschillende activiteiten georganiseerd waaraan jong en oud uit Vlierden kan meedoen. We hijsen de vlag
om half 10 en willen dan Koningsdag op een ontspannen en gezellige wijze samen vieren in en bij goed
weer ook rondom ‘t Huis. Om een beeld te krijgen op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen, kunt u zich
hiervoor opgeven via ov.vlierden@upcmail.nl. Uw kinderen doen dan automatisch mee met de kinderloterij.
Maar ook als toeschouwer bent u onder het genot van een kop koffie/thee zeker van harte welkom. Het
programma zal rond 13:00 uur afgelopen zijn. Bij het Trommeltje vindt u een flyer over Koningsdag. Voor
meer info, volg ons op www.Facebook.com/oranjeverenigingvlierden .
Tot dan, Oranjevereniging
Vlierden
JAARVERGADERING CV DE DORSTVLEGELS
Woensdag 19 april wordt om 20.30u de jaarvergadering
van de Dorstvlegels gehouden in de foyer van `t Huis. Hierbij willen wij
alle leden uitnodigen. De agenda kunt u vinden op www.dorstvlegels.com.
Hopelijk tot dan.
ZijActief
Op dinsdag 18 april gaan we op excursie naar voetinstituut Pennings in Gemert.
We worden daar om 13.30 u verwacht.
Degen die met de fiets gaan, vertrekken om 12.30 u bij het `t Huis.
`t VAT
Toneelvereniging ’T VAT zoekt jou !!
Wij zijn een hele gezellige club die graag toneel spelen en ook altijd op zoek zijn naar meer spelers. Heb jij
hier ook zin in om je stress en zorgen weg te spelen en heerlijk te ontspannen en te lachen, kom gezellig bij
onze toneelclub; elke maandagavond (repetities starten weer in september) vanaf 20.30 uur in ’t Huis !!
BILJARTVERENIGING ONS VERMAAK
Drie bandencompetitie

Team-1 won de uitwedstrijd van `t Turfke met 2-6. Roland van Herpen speelde een gemiddelde
van 0,720. Jan Thijssen kwam op 0,610 en won evenals Nico Nijssen.
Team-2 verloor met 2-6 van HGL. Huub Thijssen won zijn partij.
Team-3 verloor met 6-2 van Marmabar. Hier won alleen Leo Vermeulen met een gemiddelde van
0,470.
KORFBALVERENIGING DOT
Programma
Zaterdag 15 april
Olympia/DOS F1 – DOT F1

09:30 u.

Aanw. 08:45 u.

Sportpark Ommel, Ommel

Spoordonkse Girls D2 – DOT D1 11:00 u.

Aanw. 09:55 u.

’t Horstje, Oirschot

Lottum C1 – DOT C1

11:00 u.

Aanw. 10:05 u.

Oud Aast, Lottum

Treffers/Eendracht/ZSV 2 –
DOT 2

11:30 u.

Aanw. 10:30 u.

De Moostdijk, Neerkant

Diosa 1 – DOT1

13:00 u.

Aanw. 11:15 u.

De Wissen, Balgoij

Maandag 17 april

VOETBALVERENIGING SPV
Wedstrijd Programma Senioren zaterdag 15 april.
SPV 2 - Venray 5 16:30 uur;
Programma SPV junioren door de weeks
Datum en wedstrijd
12-4-2017
SPV JO17-1G

Tijd

Scheidsrechter

17:30

18:30

Dirk v/d Heuvel

Vertrek
Aanw.

Tijd

Scheidsrechter

13:45

15:00

─ Stiphout Vooruit JO17-2

Programma SPV junioren voor komend weekend
Datum en wedstrijd
15-4-2017
Rood Wit'62 JO19-3

Vertrek
Aanw.

─ SPV JO19-1

Vervoer: Luuk v. Bree, Gijs Kessels, Willem Swinkels, Pieter v. Rijssel, Mike Klomp

SPV JO17-1G

─ Neerkandia JO17-1

12:30

13:30

Thijs Hikspoors

SPV JO13-1G

─ Bruheze JO13-2

10:45

11:45

Teun Berkers

SPV JO11-1

─ NWC JO11-3

09:45

10:30

Fenn Slot

NWC JO11-7G

─ SPV JO11-2

09:15

10:15

08:45

09:30

09:00

09:30

Vervoer: Jelle Schlösser, Sam v. Leeuwen, Siem Rijkers

SJVV JO9-2G

─ SPV JO9-1G

Vervoer: Harry-A Keijzers, Ties Bankers, Tomas Fransen

SPV JO9-2G

─ MULO JO9-8

Programma SPV junioren door de weeks
Datum en wedstrijd
19-4-2017
Someren JO19-2

Vertrek
Aanw.

Tijd

18:15

19:30

─ SPV JO19-1

Vervoer: Tijme Rijkers, Matteo Trovatello, Ruud v. Rijssel, Fenn Slot, Rob Nooijen

Wedstrijdprogramma SPV Veteranen op zaterdag 15 april
SPV - S.V.S.H. , aanvang 17:00 uur, aanwezig 16.30 uur.

Scheidsrechter

