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Kopij voor het volgende nummer: vóór maandag 1 april 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A, 25
of e-mail sturen naar: hettrommeltje@gmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl

Zondag 31 maart 10.00 uur Woord en Communieviering. M.m.v. Kerkkoor.
Intenties:

Anna van Deurssen-van Calis
Nellie Sleegers-van Rijssel en dochter Miriam vanwege haar verjaardag
Dina van den Heuvel-Verhees vanwege de buurt.

Mededelingen
1. Intenties voor de vieringen in Vlierden kunt u opgeven:
2. 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).
3. Aanmeldingen voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten lopen voortaan via het centrale
Parochiecentrum, Visser 2, in Deurne. 0493-312486; info@heiligewillibrorddeurne.nl
4. Rekeningnummers t.n.v. de parochie Vlierden; IBAN nr NL29RABO 01545 02 103.

VASTENACTIE
De komende weken zullen Vlierdense vrijwilligers weer langs de deuren gaan om te collecteren voor de
jaarlijkse vastenactie. Dit jaar komen alle opbrengsten ten goede aan projecten om schoon water te realiseren
in gebieden waar dit niet voorhanden is.
Voor nadere informatie verwijzen wij naar de bijlage. Uw bijdrage kunt U doen in het aangehechte vastenactiezakje. Bij voorbaat dank voor Uw gulle gaven!
M.O.V.-groep Parochie Heilige Willibrord

Uitnodiging voor nieuwkomers in het dorp.
De stuurgroep van Samen Vlierden wil graag alle inwoners die de laatste twee jaar in Vlierden zijn komen
wonen uitnodigen om met ons samen een kopje koffie te komen drinken op dinsdag 9 april van 19.30 tot 20.30
uur in MFA ’t Huis.
Graag willen we tijdens deze informele bijeenkomst kennismaken met u en u nader kennis laten maken met
Vlierden. Bent u van plan te komen, laat dat dan even weten via info@samenvlierden.nl
RABO bank clubkascampgne
Een oproep aan de Vlierdense verenigingen om zich op te geven vóór uiterlijk 31 maart via
https://www.clubkascampagne.nl/peellandzuid/inschrijven anders kunt u niet deelnemen.
Net als voorgaande jaren heeft Rabobank Peelland Zuid besloten om verenigingen te steunen door middel van
de RABObank Clubkas Campagne. Van 4 april tot en met 30 april kunnen de leden van de Rabobank Peelland
Zuid weer hun stemmen uitbrengen.
Laat uw stemmen niet verloren gaan en stem in april op de Vlierdense verenigingen.

Restaurantmiddag KBO.
De restaurantmiddag vindt weer plaats in ’t Huis op woensdag 3 april 2019.
Deze middag is van 17.00 uur tot 19.00 uur, de zaal is open vanaf 16.30 uur.
Wel ingeschreven maar verhinderd, dan graag afmelden, tot uiterlijk zondag 31 maart bij Martha van Otterdijk
tel. 316249.

Soos de Pitstop
As vrijdag 29 maart is het weer soosavond! De lente is begonnen, dus kom dansen met de lentekriebels!
De soos is van 19.30u tot 21.30u. Zie je dan!

Vaccinaties tegen meningokokkenziekte voor jongeren
Vanaf maandag 8 april start de vaccinatiecampagne tegen meningokokkenziekte in onze
regio. Zo’n 40.000 jongeren in onze regio ontvangen een uitnodiging van het RIVM voor een
vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Het gaat om jongeren die geboren zijn in 2001,
2002, 2003, (een deel van) 2004 en 2005. Vorig jaar kregen de jongeren, geboren tussen
1 mei en 31 december 2004 al een uitnodiging voor deze vaccinatie. De GGD BrabantZuidoost voert deze vaccinaties uit op verschillende locaties in de hele regio.

Wegafsluiting
a.s. Maandag 1 april (geen grapje) zal ivm kraanwerkzaamheden op de bouwplaats vanaf 08:00uur de kruising
Einsteinstraat/Keesomstraat versperd zijn. Graag deze dag een andere route naar de Pastoriestraat te nemen:
via uitrit Keesomstraat/Buys ballonstraat (via Schooteindseweg) of uitrit Edisonstraat. Ook verzoek aan ouders
om (met) hun kinderen naar de basisschool voor de veiligheid via de Lorentzstraat en Hoge Zijdeweg of via
Edisonstraat naar de basisschool te lopen. Excuses voor het ongemak.

Biljartclub Ons Vermaak. Driebandencompetitie
Team-1 verloor met 6-2 van Helenaveen. Alleen Wim Smits won zijn partij. Jan Thijssen speelde een
gemiddelde van 0,700 en een serie van 5 en verloor toch nog.
Team-2 won met 6-2 van `t Turfke. Rinie Weemen speelde een gemiddelde van 0,666
Team-3 verloor met 2-6 van ONA. Alleen Geert mennen won zijn partij.

Korfbalvereniging DOT
Komende zaterdag speelt ons juniorenteam onder begeleiding van Bianca Venner hun kampioenswedstrijd in
De Peelhorst in Deurne. Aanvang: 13:20uur.
De dames hebben een geweldige inzet en goed teamspel, ze verdienen veel toeschouwers.
Programma
Zaterdag 30-3
DOT E1 – Sporting ST E1

9.30u.

Aanw. 9.00u.

MFA ’t Huis, Vlierden

DOT D1 – Arcades D1

10.00u.

Aanw. 9.15u.

De Peelhorst, Deurne

DOT A1 – Roka A1

13.20u.

Aanw. 12.35u.

De Peelhorst, Deurne

11.00u.

Aanw. 10.00u.

De Peelhorst, Deurne

Zondag 31-3
DOT 1 – Flamingo’s 1

Voetbalvereniging SPV
Programma Senioren zondag 31 maart:
WHV 1-S.P.V.1
14:00 uur; S.P.V. 2 en SPV 3 VRIJ;
Emplina VR 2-S.P.V. VR1 10:30uur..
SPV Veteranen zaterdag 30 maart
SPV – vv Helenaveen/Griendtsveen, aanvang 17:00 uur, aanwezig 16.30 uur.
Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
Vertrek
30-3-2019
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

10:30 Geert Jeucken

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
SPV JO11-1
SJO Helmondia-Mulo JO10-5

─ Someren JO12-2G
─ Vrij
─ 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

”Schoon water verandert alles!!"

Groot-Deurne
De Vastenactie vindt plaats in de weken tussen carnaval en Pasen. Tijdens de campagne worden fondsen geworven
om kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden te steunen: In heel Nederland zetten meer dan duizend parochiële
werkgroepen en nog eens duizenden vrijwilligers zich in voor deze campagne. "Water" is in 2019 het centrale thema van de
Vastenactie. Even je handen wassen; een glas water drinken, de wc doortrekken of thee zetten: wij staan er in Nederland
nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uitkomt. In grote delen van de
wereld is water ver weg en vaak ook nog onveilig.
Paus Franciscus noemt de toegang tot veilig drinkwater in de encycliek "Laudato Si" een wezenlijk, fundamenteel
recht van de mens, omdat dit het overleven van de mensen bepaalt en daarom een voorwaarde voor het uitoefenen van
de andere rechten van de mens is.
Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengt. En daarna worden levens blijvend
veranderd. Zo zorgde Vastenactie in 2018 er voor dat ruim 14.000 mensen toegang kregen tot schoon drinkwater. Hier
volgen de vijf waterprojecten die in de campagne in 2019 in de schijnwerpers worden gezet:
A. Een waterput voor Baboursaye in Niger.
In Niger wil Vastenactie een waterput slaan in het dorp Baboursaye en speciale watercomités oprichten die de waterbron
gaan beheren. Een van de taken is het handhaven van de hygiëne rondom de put.
B. Goed waterbeheer in Kivu, Congo.
In 't Maisisigebied in Noord-Kivu, Congo wil Vastenactie helpen het waterbeheer en de (kennis van) hygiëne te verbeteren.
Hier worden watercomités opgericht waar speciale aandacht is voor participatie van vrouwen.
C. Schoon water bij de hand op Flores, Indonesië.
Door de afgelegen ligging heeft meer dan de helft van de dorpen in het berggebied van Flores geen toegang tot schoon
drinkwater. Vastenactie legt watervoorzieningen aan en bouwt toiletten.
D. Veilig drinkwater in Jacote Arriba Nicaragua.
De inwoners van Jacote Arriba zijn aangewezen op het vervuilde water van de rivier. Dat leidt tot infecties met parasieten
en ziektes als diarree. Een waterput en elektrische pomp - die werkt op zonnepanelen! - gaan zorgen voor veilig drinkwater
in het dorp.
E. Een duurzame watervoorziening in het Kambia District, Sierra Leone.
Vervuild water zorgt voor veel ziektes onder de bevolking. Dit project zorgt ervoor, dat drie dorpen een waterpomp krijgen
en watercomités die de boel draaiende houden.
Voor deze en nog veel meer van dergelijke betaalbare, kleinschalige projecten wil Vastenactie een beroep op u
doen. Op u die het zo vanzelfsprekend vindt dat er hier steeds water uit de kraan komt. Steun daarom Vastenactie 2019 via
de zakjes van de vastenactie of door een donatie op IBAN NL66RABO0110836693 t.n.v. Vastenactie Groot-Deurne
Moge uw gift het concrete teken zijn, dat u in een bevoorrecht deel van de wereld mag wonen. Help hen die nog
steeds op schoon water wachten, ervaren dat:

"Schoon water, alles verandert!"

