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Zondag 28 april 09.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger: Pastoor Janssen. Samenzang.
Intenties: Toos Schepers-Ceelen 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

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Heeft u al gestemd?
Vergeet echter niet te stemmen, dat kan nog tot en met dinsdag30 april.
Elke stem is voor de vereniging geld waard. Het aantal stemmen dat een vereniging krijgt, bepaalt de hoogte
van het geldbedrag, dat de Rabobank uitkeert aan sponsoring.
Met Pasen waren ongeveer de helft van de uit te brengen stemmen uitgebracht.

Laat uw stemmen niet verloren gaan en

STEM op de Vlierdense verenigingen.

Gecoördineerd door

Op Koningsdag zaterdag 27 april viert Vlierden het 175-jaar bestaan van onze molen JohannaElisabeth.
De dag begint om 9:30 met het hijsen van de vlag bij de Dorpsvlaggenmast.
Daarna gaan we in een kleurrijke bonte stoet met de fanfare voorop naar de molen. Er is een
prijsje voor de in (rood-wit-blauw-oranje) mooiste versierde fiets, bolderkar of kinderwagen.
Bij de molen zal wethouder Marnix Schlösser rond de klok van tien de dag openen en stil staan bij het 175 jaar
bestaan van de molen.
Op en rond een platte wagen als podium is er een amusementsprogramma met muziek, zang en cabaret. Op
de weide rondom de molen zijn de gebruikelijke kinderspelen en vertier voor de ouderen georganiseerd door
diverse verenigingen. In de molen komt een escape-room, waaruit men moet ontsnappen. Op diverse
spelonderdelen zijn er voor jong en oud prijsjes te winnen. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. De
festiviteiten duren ongeveer tot 14:00 uur.
We hopen dat vele mensen uit Vlierden en daarbuiten, met ons Koningsdag en 175 jaar Vlierdense molen gaan
vieren.
De medewerkende verenigingen en de werkgroep.

‘Die goeie oude tijd’
Voorstelling „Die goeie oude tijd‟ voor mensen met dementie en hun naasten op woensdag 22 mei // gratis
toegankelijk. Dementievriendelijk Deurne haalt de voorstelling „Die goeie oude tijd‟ van verhalenverteller Frans
van de Pas naar Vlierden. Onder de naam “Passie voor Verhalen” neemt Frans zijn toehoorders mee naar een
andere wereld, een andere tijd. Zijn meegebrachte attributen, posters en de beeldende wijze van presenteren
verhogen het inbeeldingsvermogen en het plezier van zijn publiek. Voor deze voorstelling zijn mensen met
dementie en hun mantelzorger/naasten welkom om 14:00 uur in het ‟t Huis in Vlierden. Tussen 14:00-15:30 uur
zal deze voorstelling plaatvinden met tussendoor een korte pauze. We willen u vragen om u vooraf aan te
melden ivm de beschikbare plaatsen. Als u zich aanmeldt krijgt u een gratis kopje koffie/thee. Aanmelden kan
via: Wijkwerker Joost Douwes joost.douwes@levgroep.nl of 06-41037632
In deze voorstelling komen allerlei gewoontes, gebruiken en anekdotes uit de jaren 50-60 van de vorige eeuw
naar voren. Zoals het werken op het platteland, huishoudelijke werkzaamheden, geheimen van het gezinsleven
en nog meer.
Voor meer informatie of vragen: Cultuurcoach Maartje Bogaerts maartje@muziekschoolmusicas.nl of 0493380018 Wijkwerker Lenneke Geurtjens lenneke.geurtjens@levgroep.nl of 06-14871323 Kijk ook op
www.facebook.com/dementiedeurne, daar worden allerlei tips en informatie over dementie gedeeld. Maar ook
activiteiten in de buurt geschikt voor mensen met dementie en/of hun mantelzorger

Restaurantmiddag KBO.
De restaurantmiddag, vindt weer plaats in ‟t huis op woensdag 1 mei .
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 28 april bij Martha van Otterdijk tel. 316249.
Martha kan dan nog andere KBO leden die graag hieraan deel willen nemen tijdig benaderen, zodat er weer
een dertigtal personen kan genieten van een heerlijke/gezellige maaltijd.
KBO-Vlierden.

Update speelveld
Het is een tijdje rustig geweest rondom berichtgeving met betrekking tot het te realiseren speelveld bij school.
De gemeente heeft groen licht gegeven en intussen zijn verschillende partijen/instanties geraadpleegd en
worden er allerlei plannen uitgewerkt, waaruit uiteindelijk een keuze gemaakt zal worden. In deze plannen zijn
de wensen van de leerlingen van de Wegwijzer meegenomen.
We hopen dit jaar te kunnen starten met de aanleg van het speelveld. Voordat het zover is moet er nog het een
en ander gebeuren. Allereerst moeten er financiële middelen gegenereerd worden om de realisatie van het
speelveld mogelijk te maken. Ook willen we een groep vormen van dorpsgenoten die een bijdrage kunnen en
willen leveren in de daadwerkelijke aanleg van het speelveld. We zullen mensen actief benaderen hiervoor,
maar natuurlijk kun je je altijd aanmelden bij de werkgroep. Spreek iemand van ons aan of reageer via:
info@samenvlierden.nl. Alle hulp en ideeën zijn welkom!
Namens de werkgroep: Hellen Rinket, Roland van Roosmalen, Sandra Tielens, Marie-José Maas,
Maartje van Dijk.

Biljartclub Ons Vermaak
Team-1 won met 2-6 bij ONA. Jan Thijssen speelde een gemiddelde van 0,920 en een serie van 7.
Roland van Herpen speelde 0,583 gemiddeld en een serie van 9.
Team-2 won met 2-6 bij Vriendenkring. Rinie Weemen speelde erg goed met een gemiddelde van 0,454
Team-3 won ook met 6-2van Marmabar. Patrick Verberne speelde met een gemiddelde van 0,454 erg goed.

Voetbalvereniging SPV
Programma Senioren
Donderdag 25 april:
S.P.V. 3 - SJVV 4
19:30 uur.
Zondag 28 april:
FC de Rakt 1-S.P.V.1
14:30 uur; S.P.V. 3-Racing-Boys 2
FC Cranendonck VR 2-S.P.V. VR1 10:00 uur; S.P.V.2 VRIJ.
SPV Veteranen zaterdag 27 april
SPV – SJVV, aanvang 17:00 uur, aanwezig 16.30 uur. (Koningsdag)

11:30 uur;

