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Zondag 15 december 10.00 uur Woord en Communieviering. Kerkkoor.
Intenties:

Janske Jacobs
Harrie van Otterdijk
Piet en Riek Louwers-van Otterdijk

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

In Memoriam.
Op donderdag 5 december is in hospice De Populier in Bakel op 90 jarige leeftijd An van der Heijden-van
Otterdijk overleden. Gisteren was hier in de kerk de uitvaart en werd zij op ons kerkhof begraven.
Dat zij moge rusten in vrede.

Prinsenbal
Zaterdag 14 december wordt de 46e Prins van Dorstvlegelland bekend gemaakt tijdens het Prinsenbal.
De avond begint met het afscheid van Prins Rik I, gevolgd door een interactief spelletje Prinsen Memory,
waarbij de 46e prins bekend wordt gemaakt. Na de bekendmaking is er een afterparty met The 16A, een
Iers/Nederlands rock duo die gegarandeerd staat voor een feestje. Vergeet vooral niet je contributiekaart mee te
nemen. Onder de leden van de Dorstvlegels wordt een mooie prijs verloot. Daarnaast wordt de winnaar van het
prinsen raden bekend gemaakt.
Aanvang: 20:30uur.
Entree gratis.

Prinsen raden
Nog maar een paar dagen en dan is het zover; dan wordt bekend gemaakt wie de 46ste prins van
Dorstvlegelland wordt. Er wordt vol op gespeculeerd en menig Vlierdenaar is de revue gepasseerd. In plaats
van speculeren is het natuurlijk veel leuker om mee te doen met het prinsen raden, vooral als je hier ook nog
eens prachtige prijzen mee kunt winnen. En dat voor maar 50 cent. Je vindt de emmers in 't Huis, Cafe Thijssen
en Snackbar Tony's.
Hier de 4e en laatste hint:
- Het is niet allemaal goud wat er blinkt.
- Het piept en het kraakt, maar het ziet er gelikt uit
- Ze zijn niet echt honkvast
- En de boer, hij ploegde voort.

Oud papier
Iedere eerste zaterdag van de maand wordt het oud papier opgehaald in Vlierden door CV de Dorstvlegels en
Fanfare Wilhelmina. De opbrengsten komen ten goede aan beide verenigingen. Soms komen we helaas tijdens
het ophalen ook andere dingen tegen dan oud papier. Steun de verenigingen daarom door alleen oud papier
aan de weg te zetten.

Kerstactie scouting Vlierden
A.s. zaterdag 14 december komen onze leden weer langs met de zgn. kerststukjes maar dit maal geen
kerststukjes maar heerlijke zakjes kerstkransjes met een persoonlijke kerstboodschap van onze leden.
Deze zakjes lekkernij kosten €3,00 en de opbrengst gaat natuurlijk naar de speltactiviteiten.
We komen langs tussen 14.00 en 16.00 uur.
Tot slot wensen we U allen alvast prettige kerstdagen en een gelukkig 2020.

Rimbamplekkers 55 jaar.
Zondag 5 januari 2020 wordt op ons prinsenbal de 55e prins of prinses bekend gemaakt.
Hier volgt hint 1. de geschiedenis herhaalt zich
Op de basisschool staat een koker met briefjes waar je kunt raden.
Het prinsenbal begint om 14.00 uur en zal rond 17.30 uur zijn afgelopen.
Op zondag 19 januari houden wij vanaf 13.00 uur onze jubileumreceptie in onze residentie d´n blokhut.

Biljartclub Ons Vermaak.
Team 1 verloor met 6-2 van Pomerans uit Deurne
Team 2 speelde 4-4 gelijk tegen TBK uit Griendtsveen

Tennisclub Vlierden
De serie kennismakingstraining voor de jeugd is weer voorbij. Het was een succes. Jeugd aanmelden voor
vervolgtraining kan via Top Serve en via onze site.

Korfbalvereniging DOT
Programma:
Zaterdag 14-12
DOT F1 – MKV F1

9.30u.

Aanw. 8.50u.

Gymzaal de Schans, Milheeze

DOT D1 – Swift D1

10.30u.

Aanw. 9.45u.

De Peelhorst, Deurne

DOT B1 – Blauw Wit (Ha) B1

11.30u.

Aanw. 10.40u.

De Peelhorst, Deurne

11.15u.

Aanw. 9.40u.

De Raaijhal, Overloon

Zondag 15-12
Merselo 1 – DOT 1

Voetbalvereniging SPV
Wedstrijdprogramma SPV senioren zondag 15-12-2019
SPV 1 – Lottum 1

14:00 uur.

SPV veteranen
14 dec. 2019 - Algemene ledenvergadering, aanvang 17:00 uur.
Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
14-12-2019
Gemert JO19-2
― SPV JO19-1

Vertrek
Aanw. Tijd Scheidsrechter
Beker
14:30 15:30

Vervoer: Jens Verberne, Remco Manders, Rens van den Berg, Ron van Bommel, Joost van Bree

S.V. Brandevoort JO10-5

― SPV JO10-1

10:15

11:00

― SPV JO8-1

09:45

10:30

Vervoer: Harm Beijers, Sam Bevers, Jip Braam

NWC JO8-4G

Vervoer: Joey van de Weijer, Wessel van der Lee, Teun van den Berk

