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Zondag 2 februari 09.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger: Pastoor Janssen, samenzang.
Intenties:

Jan, Nel, Wil van Rooij en kleinkinderen.

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

Korfbalvereniging DOT Vlierden zoekt enthousiaste meiden !
Heb jij ooit gekorfbald en mis je het stiekem nog? Of misschien nog nooit gedaan maar lijkt het je wel leuk? Dit
is je kans! Om je een kijkje te geven binnen onze vereniging bieden we een aantal open trainingsavonden aan.
Dus kom een keertje langs en kom erachter of korfbal iets voor je is. Leeftijd maakt niets uit, of je nu 5, 15 of
50(+) bent, je bent altijd welkom. Is het toch niks voor je? Geen probleem, de trainingen zijn zonder verdere
verplichtingen.
De jeugdteams trainen 1 of 2 keer in de week en hebben de wedstrijden op zaterdag. De
seniorenteams/selectie trainen 2x per week en hebben wedstrijd op zondag. De midweek speelt op de
woensdagavond meestal een wedstrijd en is er geen wedstrijd, dan trainen zij op woensdagavond.
De trainingsavonden zijn dinsdag 4 februari + donderdag 6 februari en dinsdag 11 februari + donderdag 13
februari. De tijden zijn verschillend per team. De allerkleinste trainen op maandag/woensdag. Heb je interesse
of ben je benieuwd naar de tijden? Stuur even een mailtje naar lynn-janssen@outlook.com of stuur een privé
berichtje voor haar telefoonnummer.
Hopelijk zien we jullie dan!

Aan alle 55 plussers in Vlierden
KBO Vlierden organiseert dit jaar 4 wandelingen.
We wandelen een km of 6 en je moet goed ter been zijn.
We starten steeds bij ’t Huis om 10 uur ‘s morgens.
De data zijn 8 februari, 2 mei, 8 augustus en 17 oktober.
Onderweg uitleg over natuur en geschiedenis in ruil voor ‘ne goeie mop.
Iedereen vanaf 55 jaar mag meedoen en het is gratis.
Loopt eens mee, da stemt tevree!!!

Restaurantmiddag KBO.
De restaurantmiddag, vindt weer plaats in ’t Huis op woensdag 5 februari 2020.
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 2 februari 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

To Enjoy
Zoals Vlierden ongetwijfeld wel weet is To Enjoy een gezellige en enthousiaste zanggroep. We zingen elk jaar
op kerstavond bij de kerststal, hebben ons zomerconcert en laten ons gezang regelmatig op diverse andere
plekken horen.
We zouden ons koor graag wat uitbreiden en nieuwe leden verwelkomen. Dus schroom niet en loop eens
binnen op onze repetitieavond donderdags van 20.00 tot 21.30 u in `t Huis.
Wie weet vind je zingen wel net zo leuk als wij ?

Prinsenmis, lunch en met de prins in ons midden
Op zondag 9 februari 12.00 uur prinsenmis.
Hierna volgt de lunch in MFA 't Huis. Kaarten zijn te bestellen bij Café-Zaal-Hotel Thijssen. Kosten
volwassene €13.50 en kinderen betalen hun leeftijd.
Wil je graag optreden of heb je vragen, neem dan contact op met secretariaat@dorstvlegels.com.
Opgeven vóór 2 februari.
Deze activiteiten zijn toegankelijk voor jong en oud en iedereen is welkom, dus tot 9 februari.

Biljartclub Ons Vermaak.
Driebanden
Team 1 won met 8-0 van SVN Marmabar uit Liessel
Team 2 won met 6-2 van d`n Anlaup uit Deurne
Team 3 won met 2-6 van SVN Marmabar uit Liessel

Korfbalvereniging DOT
Programma:
Zaterdag 1-2
DOT B1 – Melderslo B1

11.30u.

Aanw. 10.40u.

De Peelhorst, Deurne

10.30u.

Aanw. 9.30u.

De Kubus, Deurne

19.30u.

Aanw. 19.00u.

De Kubus, Deurne

Zondag 2-2
DOT 1 – Merselo 1
Woensdag 5-2
DOT MW1 – DAKOS MW2

Voetbalvereniging SPV
Programma Senioren zondag 2-2-20
SPV 1 - VV Vos Venlo 1
SPV 2 -SV Helenaveen/Griendtsveen 1
SV Someren 10 - SPV 3
BAVOS VR 2 -ST SPV/Deurne VR 1

14:30 uur.
11:30 uur.
12:00 uur.
12:00 uur.

Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
1-2-2020
Thuisteam
Uitteam
SPV JO19-1
― Lierop JO19-1
FC de Rakt JO17-2G
― SPV JO17-1

Vertrek
Aanw. Tijd
13:30
13:15

14:30
15:00

Scheidsrechter
Anco Klomp

Vervoer: Lucas van Duijnhoven, Bart Geerts, Stan Joppe, Mike klomp, Stijn Aldenzee

SPV JO13-1
SPV JO11-1G
SPV JO10-1
DBS JO9-2

―
―
―
―

Deurne JO13-2G
SJO Helmondia-Mulo JO11-3
Bruheze JO10-2
SPV JO9-1

09:30
08:45
08:45
07:45

10:30 Teun Berkers
09:30 Jens Verberne
09:30
09:00

08:45

09:15

Vervoer: Dex Tielemans, Guus Beijers,Twan Blonk

SPV JO8-1

― SJO Helmondia-Mulo JO8-5

