HET TROMMELTJE
MEDEDELINGENBLAD VLIERDEN

NO. 24

14 juni 2017

Kopij voor het volgende nummer: vóór dinsdag 20 juni 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A, of per
e-mail sturen naar: hettrommeltje@hotmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl/

ZONDAG 18 JUNI 09.30 UUR WOORD EN COMMUNIEVIERING (dameskoor)
Intenties:
Nellie Sleegers-van Rijssel en dochter Miriam
Wim Kusters vanwege zijn verjaardag
Jan Kusters.
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
GEDOOPT
Op 6 mei werd hier in de kerk gedoopt Bella Vieira Lopes
dochter van Walter Vieira Lopes en Lea Verberne, Petersakker 5
Op 11 juni werd hier in de kerk gedoopt Ditte Verberne
dochter van Edwin Verberne en Ilse van Bussel, Vendelier 6 Deurne
REGIONALE ZIEKENDAG
Op dinsdag 12 september is in Ommel de 31ste Regionale Ziekendag in de kerk van Onze Lieve Vrouw.
Deze keer is het thema "Maria, troost ons met uw vrede". Er is een H. Mis, pauze met koffie en speculaas,
daarna plechtig lof. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur.
Opgeven bij Martha van Otterdijk, Huygenstraat 1 Vlierden. Tel: 0493-316249
GILDE St. WILLIBRORDUS
Afgelopen zondag was de jaarlijkse Kringdag van de Peellandse Gilden in Someren. Het was een
zonovergoten dag in tegenstelling tot de vorige Kringdag hier in Vlierden, die geheel verregende. Alle
wedstrijden konden worden afgewerkt. Gildebroeder Peter van Otterdijk van ons gilde behaalde een eerste
prijs in Kruisboogschieten op Wip klasse B. Uitslagen en foto’s staan op de website van Kring Peelland
http://www.gildenkringpeelland.nl/index.php/mededelingen.
HEITJE VOOR KARWEITJE
Op dinsdag 27 juni is het heitje voor karweitje. Deze avond zullen de kinderen tussen 18.30u en 20.00u
langs de deuren komen. Hopelijk heeft iedereen een klusje voor ze klaar liggen voor een kleine bijdrage.
TENNISCLUB TC VLIERDEN
Onze tennisvereniging bestaat dit jaar 40 jaar.
Dit vieren we met een FEESTELIJK JUBILEUM OPEN TOERNOOI van 10 T/M 18 JUNI
Op 17 juni vanaf 19.00 uur is er een receptie waarbij iedereen welkom is. Aansluitend feestavond.
Op 18 juni worden de finales gespeeld.
BALLONNENWEDSTRIJD
Bij de opening van de kermis hebben weer vele kinderen hun ballon opgelaten; de wind nam ze snel mee.
Alle kinderen die hun kaartje van de ballonnen-wedstrijd terug ontvangen hebben, kunnen dit inleveren bij
Ad van der Steen, Pastoriestraat 23 in Vlierden (recht tegenover de kerk). Voor de kinderen van wie de
ballon het verst weg gevlogen is, zijn enkele prijzen beschikbaar. De winnaars worden later in het
trommeltje bekend gemaakt.

GROEI EN BLOEI
Zondag 18 juni organiseert Groei& Bloei Deurne/Venray weer “De Open Tuin Dag”.
Op die dag kunt u genieten van tuinen met ontwerpen, uitzichten, nieuwe soorten en… mensen.
Deze dag duurt van 10 uur tot 4 uur ’s middags.
Alle open tuinen voor onze afdeling zijn dit jaar te vinden in ons Vlierden.
Dit zijn de adressen van de deelnemers:
Rian en Mart van Dijk
Schooteind 1
Judith en Paul den Ouden
Brouwhuisweg 25
Franca van den Heuvel
Vlierdenseweg 204
Aard van Otterdijk en Bertie Kuijpers
Vlierdenseweg 229
Schooltuin De Wegwijzer
Galileistraat 1
Pastorietuin Vlierden
Pastoriestraat 25
U bent van harte welkom om te komen kijken, buurten, ruiken. Tot zondag, wanne!!!
ACTIEF ALS VRIJWILLIGER IN DEURNE!
Nieuwe vacatures van DeurnevoorElkaar
Creatieve Vrijwilligers
Voor een mevrouw van 75 jaar, die o.a. prachtige bloemstukken kan maken, mandala’s kan tekenen en
interesse heeft in schilderen, zijn we op zoek naar creatieveling(en) die een clubje hebben of op willen
starten. Mevrouw woont in het centrum van Deurne en het gaat om 1 keer per week.
Vrijwilliger voor het naar buiten gaan met een dementerende oudere in rolstoel
Mevrouw is 85 jaar en gaat erg graag naar buiten voor een korte wandeling in het centrum van Deurne. Ze
maakt graag een praatje en is o.a. geïnteresseerd in het nieuws uit de krant. Het gaat om 1 keer per week.
Vrijwilligers voor VSO de Korenaer
De school heeft diverse praktijkgerichte afdelingen ( hout, metaal en horeca en agrarisch zorgbedrijf )
waarvoor zij extra handjes kunnen gebruiken van vrijwilligers. Op dit moment zijn ze specifiek op zoek voor
de houtafdeling. Voor alle vrijwilligers wordt een VOG aangevraagd.
Vrijwilliger Scouting Vlierden
Je vindt het leuk om met kinderen te werken en houdt van avontuur en buiten zijn. Dit tijdens de
schoolweken wekelijks met diverse groepen en soms zijn er activiteiten op zaterdag. Je bent minimaal 18
jaar en er wordt verwacht dat je deelneemt aan een vereiste korte training.
Medewerker monumentale zagerij Holtens molen
Dagelijks een paar uurtjes werken in de zagerij waar het slijpen van de zagen ook zelf met een antieke
machine wordt gedaan. Je hebt interesse om dit oude ambacht te leren en technisch inzicht.
Voor een uitgebreide beschrijving of andere vacatures kunt u terecht op www.deurnevoorelkaar.nl of kom
langs op een van de inloop spreekuren.
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

09.00-12.00 – Sint Jozef │Hofke van Marijke
09.00-12.00 – Zeilberg │d’n Draai
09.00-12.00 – Koolhof │de Vlieger
09.00-12.00 – Heiakker │de Kubus
09.00-12.00 – Koohof │de Vlieger

-

13.30-16.00 – Liessel │de Kastanje
13.30-16.00 – Vlierden │’t Huis
13.30-16.00 – Walsberg │Gerardushuis
13.30-16.00 – Deurne West │Wijkhuis d’n
Houten Hoek

