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Zondag 17 maart 10.00 uur Woord en Communieviering. Samenzang.
Intenties:

Harrie en Ria van Otterdijk-van der Horst vanwege de parochie.
An Keijzers-van Gennip vanwege haar verjaardag.

Mededelingen
1.

2.

3.
4.
5.

De aanvangstijden van de zondagsvieringen in Vlierden zijn:
Eucharistievieringen, als pastoor Janssen naar Vlierden komt, beginnen om 9.00 uur.
Woord- en Communievieringen beginnen om 10.00 uur.
De aanvangstijden worden elke week in Het Trommeltje vermeld.
Intenties voor de vieringen in Vlierden kunt u opgeven:
Op zondagen als er een eucharistieviering is, na de viering achter in de kerk,
Telefonisch bij een van de leden van de contactgroep.
Telefonisch bij het Parochiecentrum in Deurne (0493-312486).
Aanmeldingen voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten lopen voortaan via het centrale
Parochiecentrum, Visser 2, in Deurne. 0493-312486; info@heiligewillibrorddeurne.nl
Rekeningnummers t.n.v. de parochie Vlierden; IBAN nr NL29RABO 01545 02 103.
Voor informatie of klachten over de bezorging van Het Trommeltje kunt u bellen met 320946

Stamppot eten & optreden To Enjoy voor het Rangala Babyhome
Stichting Vlierden Helpt organiseert op zondag 31 maart (halfvasten) weer het jaarlijkse stamppotbuffet in
‘t Huis. Deze gezamenlijke maaltijd wordt, onder leiding van Jeanne Thijssen, door Vlierdenaren bereid voor
jong en oud. Net als vorig jaar worden de verse ingrediënten gedeeltelijk gesponsord door ’t Streeckhuys. De
muzikale omlijsting wordt verzorgd door ons Vlierdense koor To Enjoy. De opbrengst gaat naar het weeshuis
Babyhome Rangala, Kenia.
Aanvang is om 17.30 uur en de maaltijd is rond 19.30 uur afgelopen. De kosten zijn €12,50 p.p. (excl. drank) en
voor kinderen t/m groep acht €6,00, incl. ranja. Voor kinderen die liever geen stamppot eten zijn er frietjes.
Wilt u gezellig samen stamppot komen eten (met een toetje!) dan bent u van harte welkom. Aanmelden kan tot
27 maart via vlierdenhelpt@outlook.com of telefonisch bij Hans van Huisseling (842 110),
José van Dijk (320 301) of Sabine Lammerts (321 179).

Prins Rik I en Prinses Judith.
Carnaval 2019 zit er weer op en wat hebben wij er van genoten, het was voor ons een eer om dit jaar het
prinsenpaar te mogen zijn. Graag bedanken wij CV de Dorstvlegels en alle dorstvlegels en dorstvlegelinnen die
op welke wijze dan ook een steentje hebben bijgedragen aan deze carnaval. Het was GEWELDIG.
Alaaf,
Prins Rik I Prinses Judith
Fenne, Jur en Lize

nl doet
A.s. zaterdag 16 maart is de landelijke schoonmaakactie nl doet. Scouting vlierden steekt ook de handen uit de
mouwen en gaan die dag diverse klusjes opknappen in en rondom hun clubgebouw.
Heb je zin om mee te helpen, al is het maar een paar uurtjes, ben je van harte welkom tussen 10.00 en 16.00 u.
Tussen de middag zorgen wij dat er een heerlijke lunch klaar staat.

Molennieuws
Om de molen Johanna-Elisabeth in Vlierden in de toekomst ook draaiende en malende te houden ben ik op
zoek naar een leerling molenaar die na enige kennis en ervaring opgedaan te hebben mee wil helpen bij de
bediening van de molen en rondleidingen bij open dagen en excursies. Welkom voor een praatje hierover als de
molen draait of op afspraak. Tel. 0493-341537 Molenaar H.Smits.

Potgrondactie SPV
Op zaterdag 16 maart komt de jeugd van SPV bij u langs, tussen 10:00 uur en 13:00 uur met potgrond. Mocht
u hierin geïnteresseerd zijn, kunt u deze direct bij de SPV jeugd afnemen. Met deze actie, ondersteunt u onze
jongeren van SPV. Ook kunt u voor 16 maart uw bestelling doorgeven via mail : fam.looijmans@gmail .com of
telefonische op 06-10849692 Bij deze willen wij u alvast hartelijk danken namens onze jeugd van SPV!!!

iPad gevonden.
Op 17 februari j.l. is een iPad blijven liggen in het MFA na afloop van "De Prins in ons midden".
De eigenaar kan contact opnemen met Erik van Otterdijk. Tel: 06-21617892.

Biljartclub Ons Vermaak Driebandencompetitie
Team-1 was vrij. Team-2 speelde 4-4 tegen S.V. Marmabar. Team-3 won met 6-2 van Marmabar-2

Tennisclub
Je kan je nog inschrijven voor tennislessen via www.top-serve.nl of via onze site. Data voorjaarscompetitie zijn
weer bekend, zie onze site. We hebben 3 teams van TCV en 2 teams van Op Dreef aktief.

Korfbalvereniging DOT
Programma
Zaterdag 16-3
DOT D1 – DAKOS D1

10.00u.

Aanw. 9.15u.

De Peelhorst, Deurne

11.00u.

Aanw. 10.00u.

De Kubus, Deurne

21.00u.

Aanw. 20.00u.

Ergerbos, Venlo

Zondag 17-3
DOT 1 – SCMH 1
Dinsdag 19-3
HBSV MW1 – DOT MW1

Voetbalvereniging SPV
Programma Senioren:
Zondag 17 maart:
VCO 1-S.P.V.1
14:30 uur; S.P.V. 2-Stiphout-Vooruit 2
S.P.V. 3-Someren 10 11:30 uur; Cito VR 1-S.P.V. VR 1

11:30 uur;
10:30 uur.

SPV Veteranen op zaterdag 16 maart 2019.
S.P.V. - Brandevoort: aanvang 17:00 uur, aanwezig 16.30 uur
SPV Veteranen Toepconcours verzet.
Het Toepconcours van vrijdag 15 maart is in verband met diverse andere activiteiten (onze excuses) verzet
naar vrijdag 29 maart. Om 20.00 uur vindt het jaarlijks Toepconcours van de Veteranen weer plaats in café
Thijssen. Iedereen is van harte welkom, er zijn weer schitterende prijzen te winnen!!
Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
Vertrek
16-3-2019
Aanw. Tijd Scheidsrechter
Bruheze JO19-2
─ SPV JO19-1
14:00 15:00
Vervoer: Stan Verberne, Hannes Haazen, Ron v. Bommel, Jeffrey Klomp

Mierlo Hout JO15-4

─ SPV JO15-1G

12:15

13:15

09:30
09:30

10:30 Geert Jeucken
10:30

09:00

10:00

09:00
09:45

09:30
10:45

08:45

09:15

Vervoer: Gijs Rutjens, Eline Driessen, Kayleigh Looijmans, Stan Coppens

SPV JO12-1
SSE JO11-2G

─ Someren JO12-2G
─ SPV JO11-1

Vervoer: Sam v. Leeuwen, Siem Rijkers, Jur Mennen

SJO Helmondia-Mulo JO10-5

─ SPV JO10-1G

Vervoer: Toon v.d. Heuvel, Noah Welten, Amber v. Roosmalen

SPV JO9-1G
S.V. Brandevoort JO9-4

─ Milheezer Boys JO9-1
─ SPV JO9-2

Vervoer: Joop Beijers, Twan Blonk, Tim v. Dijk

SPV JO7-1

Mifano JO7-3

