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Zondag 8 september 10.00 uur Woord en Communieviering. Samenzang.
Intenties:

Willem Verberne en Elisabeth van Mierlo

Mededelingen
1. 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.
2. 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).
3. Aanmeldingen voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten lopen voortaan via het centrale
Parochiecentrum, Visser 2, in Deurne. 0493-312486; info@heiligewillibrorddeurne.nl
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

Kerkhofonderhoud
a.s. Vrijdag, 1e vrijdag van de maand, wordt de werkgroep weer om 09.00 uur verwacht

Voor leden en niet leden van de KBO
Dag van de Ouderen.
Deze wordt gehouden op 5 oktober 2019 in zalen van Bussel
Programma:
13.00 uur H. Mis in de St. Jozefkerk
+/- 14.00 uur Zaal van Bussel open (na de H. Mis) met optreden van Riff en V.T.O. Deurne
Gratis koffie met gebak, Gratis consumptie, soep en broodjes
Loterij
Toegang € 9.50 p.p. Kaartjes bij Mevr. van Bree. Boerhaavestraat 22 Vlierden. Tel 04933-319473
Kaartjes zijn te koop tot vrijdag 20 september

Fietstocht voor leden KBO Vlierden
Op 18 september organiseert de activiteiten commissie van KBO Vlierden voor haar leden een prachtige
fietstocht.
Deze fietstocht zal in het teken staan van de oorlog en 75 jaar bevrijding.
De afstand die we fietsen is ongeveer 40 km.
We vertrekken s’morgens om 10 uur vanaf de kiosk.
s’Middags krijgen de deelnemers een lunch aangeboden vanwege het 60 jarig bestaan van de KBO.
We sluiten de tocht af bij het oorlogmuseum van Wils Verberne.
Waar we nog een kopje koffie of frisdrankje aangeboden krijgen.
Wie mee wil fietsen met deze geweldig interessante tocht moet zich opgeven voor 15 september bij
Nelly Klomp Pastoriestraat 11 of telefonisch 0493-319388
Twijfel niet en geef je op voor deze mooie tocht !!

Ludieke actie
De eendjes die vorige week her en der door Vlierden verspreid zijn, zijn een voorbode voor een leuk spel, dat
nog nooit in Vlierden en omstreken vertoond is. Het is een spel voor zowel volwassenen als voor kinderen en
voor beiden is natuurlijk een leuk prijsje te verdienen.
Ook spelen de kleine eendjes die verspreid zijn, een rol in een raadspel met ook een leuk prijsje. We zouden
het leuk vinden als een groot deel van Vlierden hieraan mee wil doen en daarom: hou zondag 22 september
tussen 11 uur en 15 uur vrij hiervoor.

Biljartclub Ons Vermaak.
De libre competitie van de Deurnese biljartbond is weer begonnen.
Team 1 verloor de eerste wedstrijd thuis met 3-5 van T.B.K uit Griendtsveen
Team 2 speelde de eerste wedstrijd uit gelijk met 4-4 tegen H.G.L uit Deurne

Scouting
Komende zondag 8 september opent scouting vlierden het nieuwe seizoen met een open dag.
Er zullen activiteiten zijn van de diverse speltakken, infostand en een scoutwalk met een avontuurlijk tintje.
Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd dmv een gezellig terras met bbq.
Ook vindt het overvliegen plaats, de oudste kinderen van iedere speltak vliegen dan over naar een andere
speltak.
Voor een gezellig middagje nodigen wij U van harte uit vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur bij d´n blokhut.

75 Jaar ‘Ons Vermaak’
Biljart vereniging ‘Ons Vermaak’ bestaat dit jaar 75 jaar. Dit willen we vieren middels een groots toernooi voor
alle (oud)leden en (oud)Vlierdenaren op wo. 9 t/m zat. 12 oktober. Van woensdag t/m vrijdag wordt er gestreden
om een finaleplaats op zaterdag waar leuke prijzen te winnen zijn.
Opgeven kan t/m 14 sept. als groep/familie/individu middels;
Email: BVOnsVermaak@gmail.com ;
06-83560496
Whattsapp: 06-4546 3250
of aan de bar….
Tot dan,
Bestuur ‘Ons Vermaak’

Korfbalvereniging DOT
Zaterdag 7-9
DOT E1 – DAKOS E1

9.30u.

Aanw. 8.30u.

Hoge Zijden, Vlierden

DOT D1 – DAKOS D2

10.30u.

Aanw. 9.45u.

Hoge Zijden, Vlierden

DOT B1 – ODC B1

11.30u.

Aanw. 10.45u.

Hoge Zijden, Vlierden

11.00u.

Aanw. 9.30u.

De Vloet, Merselo

20.00u.

Aanw. 19.15u.

Hoge Zijden, Vlierden

Zondag 8-9
Merselo 1 – DOT 1
Woensdag 11-9
DOT MW1 – De Peelkorf MW1

Voetbalvereniging SPV
Programma Senioren:
Zondag 8 september:
SV Brandevoort 1-SPV 1 14:30 uur; SPV 2 - Bruheze 3
11:30 uur;
SJVV 4 - SPV 3
10:00 uur; Bruheze VR 2-ST SPV/Deurne VR1 13:00 uur.
Programma veteranen
7 september S.J.V.V. – SPV, vertrek 15:45 uur, aanvang 16:30 uur.
Programma jeugd SPV
Datum
Vertrek
7-9-2019
Aanw. Tijd
Scheidsrechter
SPV JO19-1
SPV JO15-1G
SPV JO13-1
SPV JO11-1
SJVV JO10-1

―
―
―
―
―

Deurne JO19-2
ZSV JO15-2
ZSV JO13-2
SJVV JO11-2
SPV JO10-1

13:30
11:45
09:30
08:45
09:45

14:30
12:45
10:30
09:30
10:30

08:15

09:00

08:30

09:15

Vervoer: Harm Beijers, Sam Bevers, Jip Braam

Deurne JO9-2

― SPV JO9-1G

Vervoer: Twan Blonk, Tim van Dijk, Sem Kuijpers

SPV JO8-1

― SJVV JO8-1

Geert Jeucken
Thomas koolen
Teun Berkers
Jens Verberne

Wonen en Zorg Deurne binnenkort bij ons in het dorp.
Ideeën gezocht voor ‘nieuwe oude dag’
Wat en vooral wie heb jij nodig om straks, als de gebreken keihard toeslaan, een prettig leven te leiden thuis?
Heb je al een oplossing voor de tuin? Misschien kan de buurman jouw gras maaien. Of is hij ook al 60+ en
straks zelf hulpbehoevend? En hoe zit het met de bankzaken? Wie vertrouw je? Is er straks tijdverdrijf in de
buurt? Of wellicht een bushalte of een meeliftservice, zodat je een keer zonder iemand lastig te vallen van
a naar b kan?
Om ideeën te verzamelen over nieuwe passende woonvormen en zelf- en samenredzaamheid, komen wij
van seniorenproject ‘Wonen en Zorg Deurne’ (een initiatief van KBO Kring Deurne en de gemeente Deurne)
dit najaar naar Vlierden.
Want we moeten ons snel gaan voorbereiden op ‘de laatste jaren’. Anders hebben we over tien jaar met zijn
allen een groot probleem. Zorg wordt steeds schaarser, bevestigden de Zorgboog en Savant Zorg onlangs
nog in de krant. Wonen in een zorgcentrum is straks zelfs uiterst zeldzaam.
Creëer je ideale plek
Het project Wonen en Zorg Deurne biedt jou de kans om je ideale plek te creëren voor de oude dag.
Het advies van ons luidt dan ook: Grijp dit project met beide handen aan! Eventueel samen met de
kinderen, familie of vrienden. De bij het project betrokken wethouders staan open voor al jouw wensen.
Je bespaart jezelf én je omgeving in de toekomst een hoop ellende wanneer je nu in actie komt.
Geen tijd meer verspillen
De aankomende bijeenkomst van Wonen en Zorg Deurne voor Vlierden is een vervolg op de drukbezochte
startbijeenkomst afgelopen mei in De Kastanje in Liessel.
De bijeenkomst voor Vlierden wordt gehouden op 25 september a.s. om 14.00 uur
(zaal open vanaf 13.30 uur) in ‘t Huis. Wij rekenen op uw aanwezigheid!
Verdere informatie volgt ook nog via het Weekblad voor Deurne.

Met vriendelijke groet,
Projectgroep Wonen en Zorg Deurne

