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Kopij voor het volgende nummer: vóór dinsdag 24 okt. 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A, of per
e-mail sturen naar: hettrommeltje@hotmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl/
ZONDAG 22 OKTOBER 09.30 UUR EUCHARISTIEVIERING
Voorganger: Pastoor Schellens (samenzang)
Intenties:
Noud en Marie Beijers-Teuwen
Leo en Tonia Teuwen-Beijers
Riek Cuijpers-van Otterdijk.
MEDEDELINGEN
1. Voor vragen over parochie of kerkelijke zaken, alsmede voor een eventueel huisbezoek van pastoor
P.Schellens kunt u bellen met Jo Buijtenweg tel. 314070.
2. Aanmeldingen voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten lopen voortaan via het centrale
Parochiecentrum, Visser 2, in Deurne. 0493-312486; info@heiligewillibrorddeurne.nl
3. `s Zondags kunt u na de dienst van 09.30 misintenties opgeven hier op de pastorie
4. Rekeningnummers t.n.v. de parochie Vlierden; IBAN nr NL29RABO 01545 02 103.
5. Voor informatie of klachten over de bezorging van Het Trommeltje kunt u bellen met 320946
AKTIE VOOR HET TROMMELTJE
Er zijn nog enkele wijken waar de enveloppen nog niet zijn opgehaald. Deze week kunt u de
wijkcontactpersoon alsnog verwachten.
TO ENJOY
Ons 20 jarig jubileum is één groot feest geworden waar we met z`n allen enorm van genoten hebben.
Langs deze weg willen we alle Vlierdense verenigingen, die aan deze geweldige avond meegewerkt hebben
nogmaals hartelijk bedanken.
We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, dus als je door ons enthousiasme aangestoken bent, kom dan
eens vrijblijvend een repetitie bijwonen. Op donderdagavond van 20.30 tot 22.00u.
Bestuur en leden To Enjoy
ZijActief
Woensdagavond 18 oktober gaan we onder leiding van Maria Brouwers een mooi herfststuk maken.
Vanwege de grootte van de groep worden we om 20.00u in de Burg. van Beekstraat 16 in Deurne verwacht
ALLE REMMEN LOS!
Fanfare Wilhelmina Vlierden samen met BZB
Verwacht een avond vol verassingen. De Fanfare begint om 20:30 uur, waarna ook BZB een eigen optreden
zal geven. Vervolgens bundelen beide groepen hun krachten en zullen ze samen de allerbeste BZB
nummers ten gehore brengen. Ook de slagwerkgroep zal hierbij een bijdrage leveren. De zaal is vanaf
20:00 uur geopend. De afterparty is in handen van Hitmaestro. Kortom: alle remmen zullen daadwerkelijk
los gaan op 28 oktober!. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.vlierden.com of bij café Thijssen.
NAJAARSCONCERT WILHELMINA MET MOED EN VOLHARDING
Zaterdag 18 november geeft Fanfare Wilhelmina een najaarsconcert in MFA ’t Huis, Vlierden. Gastorkest is
Moed en Volharding uit Heist op den Berg (België). Het korps komt uit in de hoogste afdeling en behoort tot
de top tien beste fanfareorkesten in België. De zaal in ’t Huis gaat open om 19:30 uur en het concert begint
om 20:00 uur. Toegang gratis.
VETTEBRASSIE
Wil jij komende carnaval samen met je papa en mama of juist samen met je kind(eren) optreden tijdens de
carnavalsdinsdag? Dan is dit jullie kans! Onder begeleiding van de Vettebrass(ie) band heb jij de
mogelijkheid het Vlierdens publiek te laten zien wat jij kan.
Lijkt je dit leuk en wil je laten horen wat jij samen met je familie kunt? Geef je dan vóór 26 oktober op door
een mail te sturen naar blauw1@chello.nl of neem contact op via 06 55 82 00 44 of 06 27 33 31 58.

BILJARTCLUB ONS VERMAAK
Team-1 won in en tegen Internos (Neerkant) met 2-6. Jan Thijssen scoorde een gemiddelde van 6,41 en
maakte een serie van 27. Frans Thijssen maakte een serie van 22.
Team-2 speelde 4-4 bij OLV de Kasteelbewoners. Geert Mennen en Wilbert van Bree wonnen hun partij.
Geert Mennen maakte een serie van 14 en scoorde 2,50 gemiddeld. Wilbert van Bree kwam op 2,00
gemiddeld.
GARDE-AVONDEN 2017
Dit jaar weer twee Gardeavonden op 10 en 11 november in het MFA. De entree is €7,50 in de voorverkoop
(€10,00 aan de kassa). Kaarten zijn vanaf 18 oktober verkrijgbaar bij: Cafetaria Maarten en Tineke, Cafe
Thijssen en Haarstudio Suus. Kom genieten van maar liefst 9 optredens waaronder o.a. een koninklijke
verrassing en 2 boerinnen die op zoek zijn naar....?
Ook nieuwsgierig?? Tot op een van onze avonden!
De Artiestencommissie.

MANTELZORG
Op 10 november is het weer de Dag van de Mantelzorg. De werkgroep heeft voor Vlierdense mantelzorgers
om bij dit moment stil te staan en als blijk van waardering een leuke activiteit georganiseerd.
Deze zal zijn woensdag 8 november in 't Huis in Vlierden.
Om 12.00u starten we met soep en een broodje. Gevolgd door een wandeling: Rondje Vlierden langs
'bijzondere' plekjes. Het is een korte wandeling waarbij we een deel van de route zullen lopen. Bij minder
goed weer is er een alternatief.
Na de wandeling sluiten we af met een drankje in 't Huis.
Dit zal zijn rond de klok van 15.15u.
Graag willen we weten wie er deze middag aansluit.
Dus bij deelname graag een berichtje naar marieke.vandenhof@levgroep.nl
Bellen mag uiteraard ook: 06-34164993 We zien uit naar een gezellige middag!
Mede namens Jet van Paassen en Liesbeth Fransen, Marieke van den Hof (LEVgroep)
TENNISCLUB TCV
Najaarscompetitie
De zesde ronde van de najaarscompetitie ziet er als volgt uit;
Heel veel succes voor alle teams! Het vrijdagavond team gemengd dubbel extra veel succes, jullie staan op
dit moment op een gedeelde 3e plaats, met nog 2 wedstrijddagen te gaan.
Team
Datum
Tijd
Waar
Anne van Bakel
Donderdag 19 okt.
19.00uur
Thuis (Vlierden)
3e klasse
dames dubbel
Gerard Jansen
Donderdag 19 okt.
19.00uur
T.V. Wettenseind 1
1e klasse
Nuenen
gemengd dubbel
Wijnand Rijnders
Vrijdag 20 okt.
19.00uur
Thuis (Vlierden)
2e klasse
Gemengd dubbel
Hilde van Pelt
Vrijdag 20 okt.
19.00uur
T.C. Op dreef 1
2e klasse
Deurne
Dames dubbel

VOETBALVERENIGING SPV
Programma Senioren zondag 22 oktober.
SPV 1-Tongelre 1 14:30uur;
SPV 2 VRIJ;
NWC 10-SPV 3
12:00uur;
SPV VR 1-Baardwijk VR 3 12:00 uur.
Bekerwedstrijden 2 de ronde SPV Jeugd 2017- 2018
Datum en wedstrijd
Vertrek
21-10-2017
Aanw.
Tijd Scheidsrechter
ZSV JO19-2

− SPV JO19-1

13:45

15:00

Vervoer: Bas Leesberg, Emiel v. Duursen, Rob Sleegers, Thomas Swinkels, Luuk v. Bree

SPV JO9-1G

− MVC JO9-1G

09:00

09:30

MULO JO8-2

− SPV JO8-1

08:15

09:00

