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e-mail sturen naar: hettrommeltje@gmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl/
ZONDAG 21 JANUARI 09.30 UUR WOORD EN COMMUNIEVIERING ((dameskoor)
Intenties:
Janus en Anneke van Dooren-van Woensel vanwege de kinderen
Wim Strijbosch vanwege zijn verjaardag
Uit dankbaarheid.
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
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
DRIE KONINGEN ZINGEN
Vorige week zijn er bijna 40 koningen door Vlierden getrokken om geld bij elkaar te zingen voor het
weeshuis Rangala Babyhome in Kenia. Zij hebben € 751,00 opgehaald.
Dank aan alle koningen die hebben gezongen, de oudere jeugd als begeleiders en natuurlijk allen die
hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat. Maarten en Tineke bedankt voor het sponsoren van de
kinderen die geholpen hebben.
Wie de koningen gemist heeft en toch nog een bijdrage wil leveren kan dat doen door storting op de
rekening van Vlierden Helpt (NL75RABO0300688423) of in een envelop in de brievenbus van de pastorie.
AANMELDEN NIEUWE KLEUTERS:
Op woensdag 31 januari 2018 vindt de OPEN OCHTEND plaats.
Van 8.30 uur tot 10.00 uur bent u samen met uw kind welkom om een
kijkje te nemen op onze school. Het zou fijn zijn om de kinderen aan te melden die, voor 1 oktober 2019,
vier jaar worden.
Komt deze tijd u ongelegen of wilt u graag een individuele afspraak maken,
dan kunt u contact opnemen met de directeur, Jeanne Verberne
(jeanne.verberne@prodas.nl of 0493-311213)
ZijActief.
Op woensdagavond 24 januari presenteert ZijActief haar nieuwe programma 2018 tijdens de
jaarvergadering.
Benieuwd wat dit verenigingsjaar te bieden heeft en af en toe tijd voor een gezellig avondje uit, dan is dit
een mooi moment om eens kennis te komen maken met deze actieve vereniging.
Aanvang 20.00u , in t Huis . Toegang gratis
CARNAVALSVERENIGING DE DORSTVLEGELS
Prinsenmis/ Prinsenbrunch/Prins in ons midden
Op zondag 28 januari 2018 zal om 11.00u de jaarlijkse prinsenmis plaatsvinden met aansluitend een brunch
in 't Huis. De kosten voor deze brunch zijn € 13,- pp (vanaf 12 jaar). Kinderen tot 12 jaar betalen een
bedrag dat gelijk is aan hun leeftijd. De kaarten voor deze brunch zijn verkrijgbaar bij Café Thijssen. Voor
meer informatie over de brunch kunt u terecht bij Leon Thijssen/www.vlierden.com.
Om 14.00u begint vervolgens in 't Huis het programma van "prins in ons midden". Voor diegene die meer
informatie wil hebben over deze middag en/of graag op wil treden voor Prins Corné I en zijn gezin, kan
contact opnemen met secretariaat@dorstvlegels.com.
Aub opgeven voor 21 januari 2018.
Al deze activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen. Dus hopelijk tot 28 januari!
SOOS DE PITSTOP
Trek je carnavalsoutfit maar alvast uit de kast, want vrijdag 19 januari viert de soos carnaval! De soos is van
19.30u tot 21.30u. Tot dan!

VLIERCANTUS
Op zaterdag 10 februari organiseert Carnaval 2.0 voor de derde maal een avondvullend programma die u
NIET mag missen!
Wij hebben dit jaar gekozen om een Vliercantus te organiseren, bij vele bekend als de traditionele
biercantus die vaak tijdens carnaval, kermis of door studentenverenigingen wordt georganiseerd. Zingen,
springen, drinken en misschien zelfs buikschuiven; dat is een mooie samenvatting van hoe het er aan toe
zal gaan tijdens de Vliercantus.
Het concept is redelijk simpel. Je gaat met zijn allen aan een lange tafel zitten, zingt mee met
verschillende liederen en drinkt op het moment dat de cantusleider, in dit geval een presentatie duo,
aangeeft dat dit mag. De combinatie met een aantal spelregels zal de avond na een tijdje overgaan in een
gigantisch feest. Lalluhh met z’n allen! Dat is daarom het motto van deze waanzinnige Vliercantus.
Als klap op de vuurpijl heeft De Dorstvlegels de band Pater Moeskroen weten te strikken die voor de
afterparty zal zorgen.
De entree voor deze avond bedraagt:
Deelnemers 18+ € 17,50,- per persoon (inclusief bier tijdens de Vliercantus)
Bezoekers alle leeftijden € 5,00,- per persoon.
De entree voor deelnemers is ook inclusief een kaartje van Pater Moeskroen. Tijdens de
Vliercantus zullen ook andere non / licht alcoholische dranken geschonken worden.
Let op: De organisatie bepaalt het aantal consumpties tijdens de Vliercantus, hiermee
willen we de feeststemming behouden zonder dat zich gênante situaties voordoen.
Als groep kunt u meedoen aan de Vliercantus maar als individu bent u ook van harte welkom. U kunt zich
opgeven via: vliercantus@hotmail.com
Aanvang 21:00 uur, zaal open 20:30 uur
BILJARTCLUB ONS VERMAAK
Team-A in de 3e klas speelde 4-4 tegen Marmabar uit Liessel. Rinie Weemen en John van den Heuvell
speelden sterk. Rinie 0,444 en John 0,437 gemiddeld.
Team-B 3e klas won bij d`n Anlaup HGL-Deurne met 2-6. Patrick Verberne speelde 0,400 gemiddeld.

KORFBALVERENIGING DOT
Zaterdag 20-1
Rooi E3 – DOT (V) E1
10.00u.
DOT (V) D1 - Melderslo
10.00u.
De Peelkorf B2 – DOT (V) B1 14.50u.
Zondag 21-1
TOG 1 – DOT (V)
1 11.00u.
Woensdag 24-1
DOT (V) MW1 – ODC MW2 1 9.30u.

VOETBALVERENIGING SPV
Wedstrijd Programma Senioren
Donderdag 18 januari.
Oefenwedstrijd
SV Lierop 1 - SPV 1 20:00 uur.

Aanw. 8.45u. Kienenhoef, Sint Oedenrode
Aanw. 9.15u. De Peelhorst, Deurne
Aanw. 13.40u. De Wetteling, Venray
Aanw. 9.10u. Den Hogegraaf, Ravenstein
Aanw. 19.00u. De Kubus, Deurne

