HET TROMMELTJE
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6 september 2017

Kopij voor het volgende nummer: vóór dinsdag 12 sept. 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A, of per
e-mail sturen naar: hettrommeltje@hotmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl/
ZONDAG 10 SEPTEMBER 09.30 UUR EUCHARISTIEVIERING. VRIJWILLIGERSDAG.
Voorganger: Pastoor Schellens m.m.v. dames en herenkoor.
Intenties:
Theo en Mien v.d. Boomen-van Kessel
Overleden familie Driessen-van Kessel
Overleden familie van Rijssel-Keijzers
Piet van Gog, Bart Weijenborg en Mien Weijenborg.

A.s. dinsdag, 12 september, vergadert Samen Vlierden in ’t Huis. Mocht u met ons van gedachten willen
wisselen, vragen hebben of informatie willen over bepaalde zaken, dan bent u van harte welkom tijdens de
inloop van 20.00 uur tot 20.30 uur.
KBO
Voor de fietstocht op woensdag 13 september kan men zich nog opgeven bij Nel Klomp tot zaterdag 9
september
ZijActief
Op woensdagavond 13 september gaat Martine Maas uit Liessel ons verwennen met lekkere hapjes die ze
bereid met haar ,, Bijzonder smaken,, producten. Waarbij natuurlijk ook tekst en uitleg gegeven wordt. Zodat
we ook thuis aan de slag kunnen.
Aanvang. 8.00u het Huis.
AANMELDEN KANDIDATEN VOOR DE GOUDEN HELMSPELD
De vriendenkring Ons Deurne zal op woensdag 1 november tijdens de Ons-Deurne-avond de negentiende
Gouden Helmspeld uitreiken in Zalen van Bussel. Tot 1 oktober kunnen kandidaten daarvoor aangedragen
worden.
De Gouden Helmspeld wordt toegekend aan een inwoner van de gemeente Deurne, die zich als vrijwilliger
verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap. De Vriendenkring ‘Ons Deurne’ die de uitreiking
organiseert, richt zich bewust op mensen die nog niet door gemeentelijke of koninklijke onderscheiding voor
het voetlicht kwamen.
Er zijn in onze gemeente honderden mensen die zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap. Mensen
die al dit langere tijd doen, kunnen voorgedragen worden.
Iedereen kan een persoon uit de gemeente Deurne voordragen. Op www.onsdeurne-vk.nl is een overzicht
te vinden van alle vrijwilligers die de afgelopen 18 jaar onderscheiden zijn en waarvoor ze de GH-speld
hebben ontvangen.
Een onafhankelijke jury kent de onderscheiding toe na weging van de genoemde vrijwilligersactiviteiten. De
winnaar ontvangt naast de Gouden Helmspeld ook een cheque van € 750, beschikbaar gesteld door
Rabobank Peelland Zuid, die hij/zij voor een goed doel binnen de gemeente mag besteden. Kandidaten
kunnen vanaf heden tot 1 oktober worden aangemeld bij het bestuur van de Vriendenkring: e-mail:
mail@onsdeurne-vk.nl of p.a. Hoge Zijdeweg 43, 5756 BR Vlierden, tel. 0493-314070 of p.a. Peelklamp 22,
5751RC Deurne, tel. 0493-316673. Ook voor informatie.
TONEELVERENIGING `t VAT(je)
Ruud van den Eijnden schreef “Trubbel in Kitchen”
Ruud is nu 13 jaar oud; hij speelt al sinds zijn 8ste jaar bij de jeugdafdeling van 't V.A.T. We zijn bijzonder
trots op dit jeugdige talent.
Het is een vlot geschreven spel wat heel goed te volgen is voor de jeugdige kijker maar ook de volwassenen
zullen hiervan genieten.
We hopen natuurlijk op overvolle zalen op 1 en 15 oktober aanstaande.
Locatie : Het Huis Vlierden. Aanvang van beide voorstellingen zijn 15.00 uur

BILJARTCLUB ONS VERMAAK
De libre competitie is weer van start gegaan.
Team 1 begon goed aan zijn 1e wedstrijd. SVM Marmabar werd maar liefst met 8-0 verslagen. De eerste 8
punten zijn binnen. Ze lieten de Liesselnaren alle hoeken van het biljart zien. F.Thijssen met een gem. 3,45.
Team-2 speelde uit tegen ONA 4-4.
SCOUTING
A.s. zondag 10 september houden wij onze open dag als inleiding van een nieuw scoutingseizoen.
Alle speltakken zullen zich presenteren met diverse activiteiten, er is een bbq, een gezellig terras en ook dit
jaar een open luchtconcert van fanfare Wilhelmina samen met de jongste muzikanten, genaamd de
muziekklup. Ook vindt op deze dag het overvliegen plaats van de oudste leden naar een andere speltak.
We zien U graag a.s. zondag bij d´n blokhut. Tijdstip van 14.00 uur tot 18.00 uur
Bestuur, leiding en leden scouting Vlierden

TANKSTATION VLIERDEN
Bij deze wil ik u informeren over de aankomende verandering op ons tankstation.
Per 1 oktober sluiten we de winkel en gaan we verder als onbemand tankstation. Er kan dan getankt
worden via een betaalautomaat die alle passen accepteert dus ook de pas waarmee u gewend bent om te
betalen. De autowasserette blijft gewoon open. Heel hartelijk bedankt voor het vertrouwen en de jarenlange,
prettige samenwerking! En hopelijk blijft u gebruik maken van het tankstation. Groetjes, Esther Thijssen
KORFBALVERENIGING DOT
Programma
Zaterdag 9-9
DOT (V) E1 – DAKOS F1

9.30 u.

Aanw. 8.45 u.

Hoge Zijden, Vlierden

DOT (V) B1 – Melderslo B1

11.30 u.

Aanw. 10.30 u.

Hoge Zijden, Vlierden

13.00 u.

Aanw. 11.30 u.

’t Venster, Venhorst

20.00 u.

Aanw. 19.00 u.

De Heikamp, Asten/Heusden

Zondag 10-9
JES 1 – DOT (V) 1
Woensdag 13-9
ODC MW 2 – DOT (V) MW1

VOETBALVERENIGING SPV
Programma SPV junioren voor komend
weekend
Datum en wedstrijd
9-9-2017
Deurne JO19-2

Vertrek
Aanw.

Tijd

− SPV JO19-1

13:45

15:00

− SPV JO17-1

13:15

14:30

− SPV JO15-1G

11:15

12:15

Scheidsrechter

Vervoer: Fiets

SJVV JO17-2
Vervoer: Fiets

Bruheze JO15-3

Vervoer: Niels v. Rijssel, Jomme Sanders, Max v. Leeuwen, Stijn Leesberg, Daan rijnders

SPV JO13-1G

− Gemert JO13-7

09:30

10:30

ZSV JO10-2

− SPV JO10-1

09:30

10:30

Ruud v. Rijssel

Vervoer: Bram v. Otterdijk, Gijs v.d Acker, Siem Rijkers

SPV JO9-1G

− ST Kel/Boerdonk JO9-3M

09:00

09:30

SPV JO8-1

− Ysselsteyn JO8-1

09:00

09:30

Deurne JO8-3

− SPV JO8-2

08:45

09:00

Vervoer: Sem Kuijpers, Ruben v.d Berk, levi Rinket

·

Bekerprogramma SPV Senioren op 10-9-2017
SVOC’01 1 (Oirlo)
- SPV 1
14.30
ZSV 4
- SPV 2
10.00
SPV 3
- SJVV 3
11.00
Wedstrijdprogramma SPV Veteranen op zaterdag 09 september 2017.
SPV - Bruheze, aanvang 17:00 uur, aanwezig 16.30 uur.

