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Kopij voor het volgende nummer: vóór dinsdag 21 nov. 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A, of per
e-mail sturen naar: hettrommeltje@hotmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl/
ZONDAG 19 NOVEMBER 09.30 UUR EUCHARISTIEVIERING
Voorganger: Pastoor Schellens m.m.v. Dames en Herenkoor.
Intenties:

Levende en overleden leden van het dames en herenkoor
Karel Koolen en dochter Leny
Frans en Hanny Hermkens-ten Haaf
Hans Strijbosch vanwege zijn sterfdag en overleden ouders en schoonouders.

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.
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
FEEST VAN St. CAECILIA
a.s. Zondag wordt door het dames en herenkoor het jaarlijkse Caeciliafeest gevierd. Na de
Eucharistieviering van half tien worden de koorleden met hun partners op de pastorie verwacht.
Dit jaar viert mevr. Dinie Kanters haar 40 jarig jubileum als lid van het dameskoor.
LEZING PATER P. SCHELLENS.
Zoals al eerder aangekondigd houdt Pater Schellens over twee weken, op dinsdag 28 november 2017 om
20.00 uur een lezing over “Het verhaal van 60 jaar priesterschap”.
Als u daar bij wilt zijn, verzoeken wij u zich – tijdig - aan te melden. Afhankelijk van het aantal toehoorders
kiezen we de locatie: in de pastorie of in MFA ’t Huis, Pastoriestraat Vlierden. Aanmelden voor 21-11-2017
bij Michel Buijtenweg, Hoge Zijdeweg 43 (michelbuijtenweg@hetnet.nl) tel. 0493 31 40 70. Graag uw emailadres of telefoonnummer vermelden, dan ontvangt u nog een bevestiging en uitnodiging.
FANFARE WILHELMINA
Fanfare Moed & Volharding te gast in Vlierden
Fanfare Wilhelmina organiseert aanstaande zaterdag 18 november vanaf 20:00 uur een
uitwisselingsconcert samen met Koninklijke fanfare Moed & Volharding in MFA ’t Huis in Vlierden.
Moed & Volharding is een fanfareorkest uit Heist op den Berg (België). Dit orkest staat sinds 1995 onder
muzikale leiding van Nico Meylemans en behoort tot de absolute top van de fanfareorkesten in België.
Fanfare Wilhelmina zal eigen nummers ten gehore brengen in combinatie met enkele solisten en zang,
daarna is het de beurt aan Koninklijke fanfare Moed & Volharding. Zij zullen verschillende indrukwekkende
concertwerken uitvoeren. Een prachtige gelegenheid voor beide muziekgezelschappen om met een
enthousiast publiek in de zaal een mooie muzikale avond van te maken. U bent aanstaande zaterdag 18
november van harte welkom in MFA ’t Huis in Vlierden. Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur.

OPHAALACTIE BLAD VAN EIGEN EN GEMEENTELIJKE BOMEN
Op zaterdag 25 november gaan we samen het dorp bladvrij maken! Samen Vlierden organiseert met
Deurne Doet een ophaalactie voor blad van gemeentelijke én particuliere bomen.
Deurne Doet ‘t is een samenwerking tussen gemeente Deurne, Senzer en Du Pré Groenprojecten. Deurne
Doet ‘t stelt materiaal en mensen ter beschikking om het blad op te ruimen. Om er een gezamenlijk succes
van te maken is het fijn als er op een aantal plekken in de straat blad verzameld wordt. Je kunt met je buren
afspreken waar in de straat het beste het blad verzameld kan worden. Natuurlijk worden de bestaande
bladbakken op deze dag ook geleegd.
Let op, er kan enkel blad aangeboden worden. De zuigwagen kan geen takken verwerken.

NIEUWBOUW IN VLIERDEN
De gemeente Deurne heeft bij monde van wethouder Verhees aan Samen Vlierden gevraagd te
inventariseren of er in Vlierden interesse is voor het opzetten van een nieuw CPO-project. CPO staat voor
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en houdt in dat je met een aantal geïnteresseerden in eigen
beheer huizen bouwt of laat bouwen.
Op dit moment is er in Vlierden op zeer korte termijn de mogelijkheid om een CPO-project te starten. De
locatie van de gymzaal (hoek Keesomstraat – Lorentzstraat) komt hiervoor in aanmerking. Op deze locatie
is het volgens het huidige bestemmingsplan mogelijk om 5 (starters)woningen te realiseren. De gemeente
biedt alle medewerking om hier snel van start te kunnen gaan.
Mocht je geïnteresseerd zijn in deelname aan dit CPO-project, meld je dan aan via Samen Vlierden, dit kan
door een mail te sturen aan: info@samenvlierden.nl . Doe dit voor 28 november, daarna zal door Samen
Vlierden, in samenwerking met de gemeente een informatieavond gehouden worden waarin uitleg gegeven
wordt over de mogelijkheden binnen een CPO-project.
Mochten er uiteindelijk meer dan 5 serieus geïnteresseerden overblijven dan is de gemeente bereid ook de
mogelijkheden van andere locaties te onderzoeken voor een CPO-project, dat zal dan wel pas op een
langere termijn gerealiseerd kunnen worden.
CARNAVALSVERENIGING
Prinsenbal 2017; The Roast of the Prins
Wie wordt de 44e prins van de Dorstvlegels?
Afgelopen weekend heeft de prinsencommissie tijdens de gardeavonden de trailer van "The Roast of the
Prins" laten zien en de eerste hint gegeven, namelijk:
· Menigeen kan nog iets van hem leren.
Er kan weer geraden worden wie de nieuwe prins wordt. Hiervoor kun je terecht bij Café Thijssen, 't Huis en
Cafetaria Maarten en Tineke. Op 9 december om 21.00u is het prinsenbal dus hopelijk tot dan!"
Leden bedankt!
De afgelopen weken zijn de leden van de Raad van Elf bij u aan de deur geweest om de contributie op te
halen. Via deze weg willen wij iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd. Dankzij uw bijdrage
kunnen wij elk jaar weer mooie activiteiten organiseren voor jong en oud en zo het carnaval in Vlierden
springlevend houden.
Als teken van waardering zullen wij tijdens het prinsenbal op 9 december een fantastische prijs verloten
onder de aanwezige leden. Vergeet dus niet uw contributiekaart mee te nemen.
Binnenkort zult u horen welke fantastische prijs dit is.
ZijActief
Op woensdag 15 november gaan de voetjes van de vloer, en gaan we samen met enkele leden van de
line dance groep een paar country nummers instuderen.
Een actieve avond voor alle leden van ZijActief die het ,, western,, gevoel ook eens willen ervaren.
Aanvang 20.00u in het Huis
HET KLOKHUIS
Alle Lieve mensen uit Vlierden, bedankt voor alle Beestjes,Poppetjes,Dominoblokjes enz.
Wij hebben er voor 3 Groepen Soorteerwerkjes van kunnen maken.
Geweldig ! Onze Deelnemers zijn er erg blij mee.
Als U ergens nog iets heeft liggen, wij kunnen ze nog altijd gebruiken.
U kunt ze afgeven in Deurne op Het Klokhuis Dubloen 10, in Vlierden bij Annelies, Pastoriestraat 29 .
Nog maals Bedankt !!!
BILJARTCLUB ONS VERMAAK

Team-1 speelde 4-4 tegen SVN Marmabar. Wim Smits speelde 3,55 gemiddeld en verloor toch
nog met slechts één carambole. Rinie Weemen won met 3,00 gemiddeld. Ook Geert Mennen won
zijn partij.
Team-2, koploper in deze klas, verloor van `runner-up` ONA met 2-6. ONA is nu, met een wedstrijd
meer gespeeld lijstaanvoerder. ONA – 10 43 pnt. Ons Vermaak - 9 42 pnt.

NIEUWE VACATURES VAN DEURNEVOORELKAAR
Leergeld Deurne zoekt een coördinator, een assistent coördinator en een communicatiemedewerker
Coördinerende vaardigheden zijn voor de 1e twee functies belangrijk. Voor de functie van
communicatiemedewerker is affiniteit met Social Media een vereiste. Coördinator is voor 16 uren, voor
assistent 8 uren en voor communicatiemedewerker 4 uren per week.
Gezelschap gezocht voor een mevrouw van 91 jaar uit Deurne, Levgroep Deurne
Mevrouw (alleenstaand) heeft behoefte aan meer sociaal contact. Ze zou het fijn vinden om samen een
wandeling te kunnen maken of gezellig een kopje koffie te drinken.
Bestuursleden (vrijwilligers) voor DMG (Deurne Media Groep)
DMG is op zoek naar mensen met een administratieve, financiële, juridische of marketing achtergrond die
vrijwilligers op de juiste manier weten te ondersteunen en te begeleiden. Het bestuur komt één keer per
maand samen om de lopende zaken door te nemen. Verder kun je het aantal uren en je werktijden indelen
naar eigen vermogen.
Ondersteuner kledingbankwinkel voor Stichting Cratosvrienden
De kledingbank is drie keer per week 2,5 uur open en op zaterdag alleen voor de inbreng. Wilt u een keer
per week, of vaker mee helpen, dan bent u van harte welkom in het gezellige team.
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Petra Mennes. T: 0493-352500 /0614871231 E : petra.mennes@levgroep.nl
KORFBALVERENIGING DOT
Programma
Zaterdag 18-11
DOT (V) E1 – Rooi E3

9.30u.

Aanw. 8.45u.

MFA ’t Huis, Vlierden

Melderslo – DOT (V) D1

13.05u.

Aanw. 12.00u.

De Berkel, Horst

Melderslo B1 – DOT (V) B1

15.25u.

Aanw. 14.15u.

De Berkel, Horst

10.30u.

Aanw. 9.45u.

De Kubus, Deurne

19.30u.

Aanw. 19.00u.

De Kubus, Deurne

Zondag 19-11
DOT (V) 1 – TOG 1
Woensdag 22-11
DOT (V) MW1 – Lottum MW1

VOETBALVERENIGING SPV
Programma Senioren zondag 19 november.
Elsendorp 1-SPV 1
14:30
SV Deurne 4-SPV 2
11:00 uur;
SPV 3-SC Helmondia 7 11:00 uur Emplina VR 2-SPV VR1 10:00 uur.
Programma SPV Veteranen op zaterdag 18 november
S.P.V. - sv Brandevoort, aanvang 17:00 uur, aanwezig 16.30 uur.
Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
18-11-2017
Milheezer Boys JO19-1

− SPV JO19-1

Vertrek
Aanw. Tijd

Scheidsrechter

13:15

14:30

− MULO JO17-4
− SSE JO15-2

12:30

13:30

Dirk v.d. Heuvel

10:45

11:45

Anco Klomp

− Someren JO13-6
− Deurne JO10-3G

09:30

10:30

Ruud v. Rijssel

09:30

10:30

Matteo Trovatello

− Brandevoort JO9-4
− SPV JO8-1

09:00

09:30

08:15

09:00

− Deurne JO8-2G

09:00

09:30

Vervoer: Emiel v. Duursen, Rob Sleegers, Thomas Swinkels, Luuk v. Bree, Willem Swinkels

SPV JO17-1
SPV JO15-1G
SPV JO13-1G
SPV JO10-1
SPV JO9-1G
MULO JO8-2
Vervoer: Sam Bevers, Rick Leesberg, Jip Braam

SPV JO8-2

Programma competitiewedstrijd woensdagavond 22-11-2017
Datum en wedstrijd
22-11-2017
SPV JO19-1

Vertrek
− Liessel JO19-1

Aanw.
18:30

Tijd Scheidsrechter
19:30 Thomas Koolen

