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ZONDAG 29 OKTOBER ALLERHEILIGEN-ALLERZIELEN
09.30 UUR EUCHARISTIEVIERING
Voorganger: Pastoor Schellens (herenkoor)
Intenties:
Riek Cuijpers-van Otterdijk
Toon Kanters vanwege zijn sterfdag
Overleden familie Driessen-van Kessel
Wim van der Heijden
Overleden familie Ceelen-Bukkems.
Han en Nel Keijzers-Vinken
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
HERDENKING OVERLEDENEN VAN AFGELOPEN JAAR
Komende zondag - 29 oktober – wordt in de Vlierdense parochiekerk Allerheiligen en Allerzielen
gevierd. Tijdens de viering (half 10) worden de overledenen waarvoor afgelopen jaar in Vlierden
een uitvaart en / of avondwake heeft plaatsgevonden herdacht. Na de viering worden de
gedachteniskruisjes uit de Mariakapel aan de nabestaanden overhandigd.
Het betreft de kruisjes van Wim van Doorn, Jan Kusters, Janus van Dooren, Nel Keijzers – Vinken,
Riek Mennen – van de Laar, Mia Smits – Meulendijks, Riek Cuijpers – van Otterdijk en Henk van
den Broek.
KERKHOFONDERHOUD
I.v.m. Allerheiligen/Allerzielenviering komend weekend, worden de kerkhofwerkers a.s. vrijdag i.p.v.
volgende week vrijdag om 09.00 uur verwacht.
ENVELOPPENACTIE HET TROMMELTJE.
De actie om de onkosten, samenhangende met wekelijks laten drukken en verspreiden van “Het
Trommeltje” heeft weer voldoende opgebracht om het continueren van deze service voor de
inwoners en verenigingen van Vlierden weer voor (minstens) een jaar mogelijk te maken.
Wij willen behalve alle donateurs en verenigingen ook de wijkcontactpersonen die de enveloppen
hebben opgehaald hiervoor hartelijk bedanken. Als u geen bijdrage heeft kunnen leveren (niet
thuis, niet opgehaald), kunt u de (een) envelop alsnog in de brievenbus van de pastorie stoppen.
Contactgroep Vlierden.
COLLECTANTEN GEVRAAGD
Om mogelijk te maken dat Sinterklaas elk jaar Vlierden bezoekt, houden wij elk jaar een collecte
onder de Vlierdense bevolking d.m.v. de onmisbare hulp van diverse enthousiaste collectanten.
Op enkele van de 12 routes hebben we op dit moment geen collectant.
Als u zich geroepen voelt om een route te willen doen en op die manier bij te dragen de kinderen
een leuke Sinterklaasmiddag te bezorgen, kun je bellen naar Anne-Mai O’Gorman tel: 316491 of
Janneke Louwersse tel: 06-50814239. Oranjevereniging Vlierden

RESTAURANTMIDDAG KBO
De restaurantmiddag, vindt weer plaats in ’t huis op woensdag 1 november 2017.
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 29 november 2017 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.
SOOS DE PITSTOP
Komende vrijdag viert de soos Halloween! Kom dus in je griezeligste kleren. De soos is van 19.30u
tot 21.30u. Wil je nog lid worden? Lever dan het aanmeldingsformulier met 2 pasfoto's (als je al lid
was, dan 1) en 10,- in bij de leiding.
Let op! De vorige keer stonden niet alle soosdata vermeld in het Trommeltje. De soosdata van dit
seizoen zijn: 27-10, 24-11, 22-12, 26-01, 02-03,30-03,20-04, 25-05, 29-06.
SCOUTING
Volgende week dinsdag 31 oktober hebben de explorers en roverscouts een halloweentocht in
elkaar gezet.
Deze tocht is bedoeld voor iedereen van de basisschoolleeftijd tot 13 jaar. Je wordt om half 7
verwacht bij de stookkuil van de blokhut van scouting Vlierden en rond 20.00 uur sluiten we hier
weer af met een kampvuur en iets lekkers, dus heb je zin om mee te griezelen, kom dan volgende
week dinsdag naar de blokhut van scouting Vlierden.
BILJARTCLUB ONS VERMAAK
Team-1. Een zeer gehavend Ons Vermaak verloor kansloos met 6-2 van ONA. Frans Thijssen behaalde de
2 punten.
Team-2 verloor ook met 6-2 van SVN Marmabar in een slechte wedstrijd. Alleen Peter Eijsbouts won zijn
partij. Zij blijven wel koploper.

GARDE-AVONDEN 2017 10 en 11 november 2017
Dit jaar o.a. de volgende acts in ons programma:
*Rondje Vlierden terug van weggeweest, maar nu vanuit de lucht!!
*De grote winnaar van de publieksprijs bij de Goeie Toon te Helmond 2017 (dus dat belooft wat!!)
*Grappige boerinnen
*Een koninklijk optreden en nog veel meer superleuke optredens.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Cafetaria Maarten & Tineke, Café Thijssen en Haarstudio Suus.
Entree € 7,50 vvk/ € 10,00 aan de kassa. Komen jullie al onze artiesten aanmoedigen?
Tot dan!! De Artiestencommissie
ALLE REMMEN LOS! - BZB & Fanfare Wilhelmina Vlierden
Op zaterdag 28 oktober gaan in MFA 't Huis letterlijk en figuurlijk alle remmen los. BZB, al 25 jaar
een begrip in het Nederlandse live circuit, geeft een zogenaamd HAFA-concert met fanfare
Wilhelmina uit Vlierden. Het concept van dit concert is simpel: de fanfare zal BZB begeleiden bij de
uitvoering van hun beste oude, maar ook nieuwe nummers. Het publiek kan een unplugged
optreden van BZB verwachten, versterkt door een 40-koppig orkest. Op die manier zal de fanfare
zich van een verassende kant laten zien, ondersteund door professioneel licht en geluid.
De zaal is open om 20:00 en het programma zal om 20:30 beginnen. Ook de Vlierdense zangeres
Ellen Verberne, de slagwerkgroep en dansgroep Five Alive zullen op het podium te bewonderen
zijn. De afterparty is in handen van dj Hitmaestro. Kaarten zijn nog verkrijgbaar bij Café Thijssen of
via www.vlierden.com. Bezoek www.facebook.com/FanfareWilhelminaVlierden voor foto's en
filmpjes van de voorbereidingen.
Speciale verkoop zitplaatsen
Omdat er in de zaal geen zitplaatsen zijn, wordt er aan de achterzijde van de zaal een veilige
verhoging met stoelen gebouwd. Hierop kunnen mindervalide bezoekers of senioren die niet de
hele avond kunnen staan toch genieten van de show. Hiervoor zijn een beperkt aantal kaarten
beschikbaar. Deze speciale kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via Marcel Sleegers, tel: 0610962180.

TENNISCLUB TCV
Najaarscompetitie
De laatste ronde van de najaarscompetitie ziet er als volgt uit;
Heel veel succes voor alle teams tijdens de laatste competitiedag! Het vrijdagavond team gemengd
dubbel extra veel succes, jullie staan op dit moment op een gedeelde 2e plaats, met nog 1
wedstrijddag te gaan.
Het team van captain Anne van Bakel heeft hierna nog een inhaalwedstrijd gepland staan.
Team
Anne van Bakel
3e klasse
dames dubbel
Gerard Jansen
1e klasse
gemengd dubbel

Datum
Donderdag 26 okt.

Tijd
19.00uur

Waar
Thuis (Vlierden)

Donderdag 26 okt.

19.00uur

T.V. De Meijvink 1

Wijnand Rijnders
2e klasse
Gemengd dubbel
Hilde van Pelt
2e klasse
Dames dubbel

Vrijdag 27 okt.

Heusden (gem.
Asten)
T.V. Vierlingsbeek
2

19.00uur

Vierde geworden in competitie

VOETBALVERENIGING SPV
Programma Senioren zondag 29 oktober.
Fiducia 1-SPV 1 14:30uur; SPV 2-Rood-Wit`62 3
ONDO 4-SPV 3
10:00uur; Tivoli VR 1-SPV VR 1

11:00 uur;
11:30 uur.

Programma SPV Veteranen op zaterdag 28 oktober
S.P.V. - Deurne Walsberg, aanvang 17:00 uur, aanwezig 16.30 uur.
Programma SPV junioren voor komend weekend
Datum en wedstrijd
28-10-2017
SPV JO19-1
Someren JO17-4

− ASV'33 JO19-1
− SPV JO17-1

Vertrek
Aanw. Tijd Scheidsrechter
13:30

14:30 Dirk v.d. Heuvel

14:00

15:00

Vervoer: Fons v.der Putten,Wessel v. Moorsel, Jorus Haazen, Marijn Swinkels, Jaimy v.Cuijk

− SPV JO15-1G

12:00

13:00

− SPV JO13-1G

09:00

10:00

08:00

09:00

09:00

09:30

SPV JO8-1

− MULO JO9-4
− Someren JO8-2G

09:00

09:30

MULO JO8-3

− SPV JO8-2

08:15

09:00

SJVV JO15-2
Vervoer: Fiets

MULO JO13-5

Vervoer: Vince Leesberg, Max welten, Tim Klomp, Revo den Holder

Gemert JO10-4

− SPV JO10-1

Vervoer: Bram v. Otterdijk, Sam v. Leeuwen, Siem Rijkers

SPV JO9-1G

Vervoer: Dex Tielemans, Guus Beijers, Tim v. Dijk

