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Kopij voor het volgende nummer: vóór maandag 12 maart 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A, of
e-mail sturen naar: hettrommeltje@gmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl/
ZONDAG 11 MAART 09.30 UUR WOORD EN COMMUNIEVIERING
Voorganger: Diaken Bart Jansen m.m. dameskoor.
Intenties:
Anna Hikspoors vanwege de buurt
Anna Keijzers-van Gennip vanwege haar verjaardag.

.

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

Op dinsdag 13 maart bent u weer van harte welkom om met ons van gedachten te wisselen, vragen te
stellen of informatie te ontvangen over bepaalde zaken, tijdens de inloop van 20.00 uur tot 20.30 uur op de
vergadering van Samen Vlierden in ‘t Huis.
Geen arbeidsmigranten meer op bospark De Bikkels.
De Roompot heeft in een brief aan de gemeente Deurne aangegeven, dat in bospark De Bikkels per 15
maart geen huisjes meer verhuurd worden voor arbeidsmigranten.
Binnenkort heeft de projectgroep “Bospark De Bikkels” van Samen Vlierden een gesprek met burgemeester
Mak en wethouder Verhees over de ontstane situatie en de toekomst van het bospark.
De projectgroep heeft nog werk te verrichten en wordt voorlopig nog niet opgeheven.
TO ENJOY TREEDT VOOR U OP TIJDENS HET STAMPPOT ETEN OP 11 MAART !
Zoals eerder aangekondigd organiseert Stichting Vlierden Helpt op zondag 11 maart een stamppot buffet in
‘t Huis. De opbrengst gaat naar het weeshuis Rangala Babyhome in Kenia.
Deze gezamenlijke maaltijd wordt, onder leiding van Jeanne Thijssen, door Vlierdenaren bereid voor jong
en oud. Ook hebben we ons Vlierdense koor To Enjoy gevraagd om wat muzikale begeleiding. Zij zullen die
avond een belangeloos optreden tijdens de maaltijd verzorgen. Kom dus gezellig samen eten en luisteren,
er zijn nu nog plaatsen beschikbaar!
Mail naar vlierdenhelpt@outlook.com of meldt u telefonisch aan bij Hans van Huisseling (842 110), José van
Dijk (320 301) of Sabine Lammerts (321 179). Aanvang is om 17.30 uur en de maaltijd is rond 19.30 uur
afgelopen. De kosten zijn €12,50 p.p. en voor kinderen t/m groep 8 €6,00 (excl. drankjes). Voor kinderen die
liever geen stamppot eten zijn er frietjes.
ZijActief
Op woensdagavond 7 maart (vandaag) komt Franka van de Ven een lezing geven over Osteopathie.
Aanvang 20.00 u in `t Huis
HET KLOKHUIS
Lieve mensen in Vlierden,
Bij De Plus krijg je nu Koins gratis bij de boodschappen. Ook deze kunnen wij weer goed gebruiken om
Sorteerwerkjes te maken voor onze Deelnemers. Dus als u Koins heeft en u doet er niets mee, op Het
Klokhuis zijn wij er heel blij mee .
Ook de lege blikken van de Pringels (Stapelchips) kunnen wij goed gebruiken.
U kunt ze afgeven in Deurne bij Het Klokhuis Dubloen 10 of in Vlierden bij Annelies, Pastoriestraat 29.
Bij voor baat Hartelijk Dank !!!
Team Het Klokhuis Dagbesteding ORO.

SLAGWERKCONCERT
Zondag 11 maart organiseert de slagwerkgroep van fanfare Wilhelmina een concert samen met de
slagwerkgroep van fanfare Velden.
De slagwerkgroep van Velden staat onder leiding van Harrie van Otterdijk.
Het concert zal plaats vinden in ’t Huis.
Aanvang is 20 uur, na afloop van het stamppot buffet.
DARTCLUB
2de Reünietoernooi dartclub D.C. Bel
Na de succesvolle 1ste editie van vorig jaar staat nu het 2de reünietoernooi van dartclub D.C.Bel gepland op
zondagmiddag 8 april, aanvang 14.00 uur.
Net als vorig jaar is deelname gratis en worden teams geloot die het tegen elkaar op gaan nemen.
Oud-leden van de dartclub kunnen zich al aanmelden via dcbel@chello.nl
SOOS DE PITSTOP
Noodoproep! Gezocht: nieuwe soosleiding. Voor volgend seizoen zijn wij nog steeds dringend op zoek naar
nieuwe leiding (18+) om een soosavond te draaien. De soos vindt elke laatste vrijdag van de maand plaats
van 19.30u tot 21.30u van september t/m juni voor kinderen van groep 7 t/m 14 jaar. Er zijn ongeveer 25-30
kinderen aanwezig op een avond.
Als leiding draai je om de maand een soosavond. Er zijn altijd minimaal twee personen van de leiding
aanwezig. Tijdens de soosavond verkoop je snoep en frisdrank en houd je het overzicht over de kinderen.
Af en toe worden er activiteiten georganiseerd, zoals een danswedstrijd of karaokeavond.
Heb je interesse of vragen? Mail dan naar: soosdepitstopvlierden@gmail.com
BILJARTCLUB ONS VERMAAK
2e Klas. Team-1 won uit van HGL met 3-5. Wim Smits speelde weer goed en won met een gemiddelde van
0,550 en een serie van 4. Jan Thijssen speelde ook goed en won met een gemiddelde van 0,700. Roland
van Herpen speelde 1-1 met een gemiddelde van 0,500 en een hoogste serie van 6.
3e Klas. Team-A won met 6-2 van Marmabar-A. Rinie Weemen en Nico Nijssen speelden goed.
Team-B vrij.
KORFBALVERENIGING DOT
Vandaag speelt het midweekteam van DOT de kampioenswedstrijd. Of zij deze wedstrijd winnen of
verliezen, dat maakt niet meer uit, zij worden sowieso kampioen. Proficiat!
VOETBALVERENIGING SPV
Wedstrijd programma senioren
Zondag 11 maart.
MENOS 1-SPV 1 14:30; SPV 2-Milheezer Boys 2 11:00;
SSE 4-SPV 3
12:00; Boskant VR 1-SPV VR1 10:00.
Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
10-3- 2018
Liessel JO19-1 ─ SPV JO19-1

Vertrek
Aanw. Tijd Scheidsrechter
13:15 14:30

Vervoer: Fenn Slot, Rob Nooijen, Rins v.d Wallen, Tom v.der Bolt, Bas Leesberg

SPV JO17-1G ─ NWC JO17-4
SPV JO15-1G ─ Gemert JO15-6
SPV JO13-1 ─ Olympia Boys JO13-1G
Handel JO10-1G ─ SPV JO10-1

12:30 13:30 Patrick Thijssen
10:45 11:45 Teun Berkers
09:30 10:30 Fenn Slot
09:00 10:00

Vervoer: Willem v. Otterdijk, Jens Schlösser, Gijs v.d. Acker

Mierlo Hout JO9-2 ─ SPV JO9-1G

07:45 08:30

Vervoer: Amber v. Roosmalen, Finn v.d. Voorde, Harry-Alexander Keijzers

MULO JO8-2 ─ SPV JO8-1

08:15 09:00

Vervoer: Stan Tielenmans, Harm Beijers, Jan Renders

SPV JO8-2 ─ Liessel JO8-1
Wedstrijdprogramma SPV Veteranen op zaterdag 10 maart
vv Bruheze - S.P.V., aanvang 16:30 uur, aanwezig 15.45 uur

09:00 09:30

