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Kopij voor het volgende nummer: vóór maandag 12 febr.18.00 u. naar Schooteindseweg 7A, of per
e-mail sturen naar: hettrommeltje@gmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl/

ZONDAG 11 FEBRUARI 09.30 UUR EUCHARISTIEVIERING
Voorganger: Pastoor Schellens. Samenzang.
Intenties:
Toos Schepers-Ceelen vanwege haar sterfdag
Jan, Nel, Wil van Rooij en kleinkinderen.
WOENSDAG 14 FEBRUARI 19.00 UUR EUCHARISTIEVIERING EN UITREIKING ASKRUISJE
Voorganger: Pastoor Schellens m.m.v. dameskoor.
Intenties:
Peter van de Laar vanwege zijn verjaardag en overleden familie van de Laar Nooijen.
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
IN MEMORIAM
Maandag 29 januari is op 62-jarige leeftijd overleden Jan Boetzkes voorzitter en Oud Deken van
het gilde sint Willibrordus. Dat hij moge rusten in vrede.
CARNAVAL
Ziekenbezoek Prins Corné
Degene die ziek of aan huis gebonden zijn tijdens de Carnaval kunnen zich hiervoor aanmelden. U
kunt hiervoor natuurlijk ook iemand aanmelden. Dit kan via het secretariaat
(secretariaat@dorstvlegels.com, tel. 06-13839393).
Optocht CV De Dorstvlegels Vlierden
Op 12 februari 2018 zal ook de optocht weer door het Dorstvlegelland trekken. Het
inschrijfformulier is evenals het betreffende reglement en een nieuwsbrief van de gemeente
Deurne met aandachtspunten voor deelnemers van carnavalsoptochten te vinden op
www.dorstvlegels.com onder de button "downloads"'. Graag zien we jullie terug op
carnavalsmaandag met een mooie creatie of als toeschouwer langs de kant!
BILJARTCLUB ONS VERMAAK
Team-1 behaalde met 1-7 een klinkende overwinning uit tegen OVU. Het hele team speelde zeer
goed. Ze staan nu boven aan.
Team-A won met 2-6 bij d`n Anlaup. Rinie Weemen speelde een gemiddelde van 0,600.
Team-B gaat ondanks de 2-6 nederlaag aan de leiding.
VOETBALVERENIGING SPV
Wedstrijd Programma Senioren
Donderdag 8 februari.
Oefenwedstrijd: SV Lierop 2 - SPV 2 20:00 uur;

DEURNE ALERT! BORDEN IN VLIERDEN
Aan de invalswegen van Vlierden zijn sinds eind januari Deurne Alert! borden geplaatst. De
LEVgroep, de politie en de gemeente Deurne zijn in nauwe samenwerking met inwoners gestart
met het opzetten van WhatsApp-groepen onder de naam Deurne Alert! Samen Vlierden is
gevraagd om het opzetten van de Whatsapp-groepen voor Vlierden te coördineren. In deze
groepen kunnen buurtbewoners elkaar op de hoogte houden van verdachte situaties, vreemde
figuren of een opvallende auto in de straat. Het doel is om een breed netwerk van app-groepen te
krijgen (per wijk of per straat afhankelijk van de omvang), waardoor bewoners elkaar snel kunnen
informeren en waarschuwen.
Er zijn in de gemeente Deurne in veel straten en buurten al WhatsApp-groepen actief. De
LEVgroep, politie en gemeente willen deze groepen uitbreiden én met elkaar verbinden, via de
dorps- en wijk-apps. De wijkbeheerders van de LEVgroep beheren de groepen. In de dorps- en
wijkapps zitten ook de wijkagenten, die informatie oppikken uit de app-groepen en informatie delen.
Bijvoorbeeld als er een verdachte is aangehouden.
Nadere uitleg over het opzetten van de whatsapp-groepen wordt gegeven door een van de
wijkbeheerders van de LEV groep op woensdag 18 april 2018. Na de jaarvergadering van Samen
Vlierden. Mocht u in uw wijk of straat al eerder een whatsapp-groep willen oprichten en aansluiten
bij Deurne Alert! neem dan contact op met Samen Vlierden voor de benodigde informatie.

