HET TROMMELTJE
MEDEDELINGENBLAD VLIERDEN

NO. 31

11 september 2019

Kopij voor het volgende nummer: vóór maandag 16 september 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A,
of e-mail sturen naar: hettrommeltje@gmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl

Zondag 15 september 09.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Janssen. Samenzang.
Intenties:

Jan en Anna Hikspoors-van den Berg en hun zoon Christ
Overleden ouders van Rooij-van Mierlo

Fanfare Wihelmina Vlierden viert in 2020 haar 100-jarig bestaan.
Het 100 jarig jubileumjaar van fanfare Wilhelmina Vlierden in 2020 gaat zeker niet ongemerkt voorbij. Al
geruime tijd zijn commissies bezig om gedurende heel het jaar 2020 een aantal activiteiten te organiseren. Vlak
voor de start van het jubileumjaar zullen we het programma openbaar maken via diverse media.
Om al deze aktiviteiten te kunnen betalen, is veel geld nodig en is de hoofdcommissie op zoek gegaan naar
mogelijkheden om geld te werven. De start van de sponsoraktiviteiten begint op 22 Sept. Dan organiseert de
fanfare de eerste Vlierdense Duck-dobber-race. De bedoeling is, dat zoveel mogelijk Vlierdenaren een
badeendje sponsoren. De badeendjes worden dan op de Vloeiendseweg in het water van de Oude AA gelaten
en welk badeendje het eerste naar de finish bij de Vlierdenseweg is gedobberd, wint een prijsje. De bedoeling
is, dat we 2 manches houden: een manche met badeendjes, gesponsord door kinderen en een manche met de
badeendjes, gesponsord door volwassenen.
In samenwerking met de basisschool in Vlierden, krijgen alle kinderen van de basisschool deze week een
badeendje, die ze mogen opfleuren. Op donderdag 19 september tussen 18:00 uur en 20:00 uur kunnen de, al
dan niet opgeleukte, badeendjes in ’t Huis (Pastoriestraat) ingeleverd worden om mee te doen met de Duckdobber-race. Om de drempel zo laag mogelijk te maken is het sponsorbedrag om mee te doen voor de kinderen
op €2,= gezet. Meer eendjes op die avond kopen en/of meer sponsoren per eendje mag natuurlijk ook).
Volwassenen kunnen op die donderdag ook een badeendje sponsoren voor € 3,= per eendje en ook hier geldt:
meer mag ook. Verder zitten in een grote pot veel kleine badeendjes. Diegene die het beste het aantal eendjes
in de pot raadt, wint ook een leuk prijsje.
Op zondag 22 september is vanaf 10:30 uur de laatste mogelijkheid om eendjes te sponsoren,ook weer in
`t Huis. Daarna gaan we naar de startplaats aan de Vloeieindseweg waar een prominente Vlierdenaar de eer
krijgt om de badeendjes te water te laten. Na afloop van de beide races, is de prijsuitreiking bij de finish op de
Vlierdenseweg. Voor koffie en limonade wordt gezorgd.
Voor deze activiteit wordt de Vlierdenseweg op 22 september van ca. 11:00 uur tot max. 15:00 uur afgesloten
voor alle verkeer; vanaf cafetaria ’t Menneke tot aan de kruising met de Esdonk / Vloeiweg.
We hopen op een grote deelname.

Fietstocht 18 september leden KBO Vlierden
Vergeet niet om U op te geven voor de prachtig en interessante fietstocht op 18 september die in het teken
staat van de oorlog en 75 jaar bevrijding. We vertrekken `s morgens om 10 uur bij de kiosk.
De afstand is ongeveer 40 km. We krijgen onderweg een lunch aangeboden vanwege het 60 jarig bestaan van
de KBO. We sluiten de tocht af bij het museum van Wils Verberne, alwaar oorlog verhalen over Vlierden en
omgeving worden verteld. Hier krijgt U een drankje aangeboden.
Opgeven bij Nelly Klomp. Pastoriestraat 11 of telefonisch 0493-319388

Uitvoering ’t V.A.T.JE
Noteer alvast deze data in uw agenda/kalender ZONDAG 29 SEPTEMBER & 6 OKTOBER dan brengt
jeugdtoneel ’t V.A.T.JE een nieuw stuk op de planken.

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’

Loten korfbalvereniging DOT
a.s. Vrijdagavond 13 september komen wij weer langs de deuren om loten te verkopen. Deze
lotenverkoop is onderdeel van de landelijke Grote Club Actie. De Vlierdense korfbalvereniging haalt
hiermee een aanzienlijk bedrag op voor onze vereniging voor zowel leuke dingen als ook noodzakelijke.
De loten kosten € 3,- per stuk en kunnen alleen via machtiging worden verkregen in verband met de
veiligheid van onze leden.
Wanneer u niet thuis bent, krijgt u van ons een kaart in de brievenbus met een QR code zodat u ons alsnog kan
steunen door loten te kopen.
De uitslag van de loterij wordt op 12 december bekend gemaakt.
Wij hopen ook dit jaar weer op de steun van veel Vlierdenaren.

Biljartclub Ons Vermaak.
Team 1 speelde 4-4 gelijk tegen vriendenkring.
Team 2 was vrij.

Gevonden
Vorige week is er een sleutel gevonden in Vlierden met slippertjes als sleutelhanger. Wie deze kwijt is,
kan een mailtje sturen naar teuwenc@gmail.com.

Korfbalvereniging DOT
Zondag 12-9
DOT 1 – Corridor 1

11.00u.

Aanw. 9.30u.

De Vloet, Merselo

20.30u.

Aanw. 19.45u.

De Plagge, Somerenheide

Woensdag 18-9
DAKOS MW2 – DOT MW1

Voetbalvereniging SPV
Programma Senioren:
Zondag 15 september:
Liessel 1-SPV 1
14:30 uur; NWC 6 - SPV 2
10:00 uur;
SV Venray 9 - SPV 3 11:30 uur; ST SPV/Deurne VR 1-SV Lierop VR 1 11:00 uur.
Laatst genoemde wedstrijd wordt gespeeld op Sportpark Kranenmortel te Deurne.
Programma veteranen 14 september
SPV – Deurne, aanvang 17:00 uur, aanwezig 16.30 uur
Programma jeugd SPV
Datum
11-9-2019
SPV JO9-1G

―

SV Someren JO9-3

Programma jeugd SPV
Datum
14-9-2019

Vertrek
Aanw.

Tijd

18:15

19:00

Vertrek
Aanw.

Tijd

Scheidsrechter

Scheidsrechter

SPV JO19-1

―

Olympia Boys JO19-1

13:30

14:30

Anco Klomp

SPV JO15-1G

―

Olympia Boys JO15-1

11:45

12:45

Thomas Koolen

SPV JO13-1

―

Olympia Boys JO13-1

09:30

10:30

Ruud van Rijssel

― SPV JO11-1
Deurne JO11-3
10:00
Vervoer: Tomas Fransen, Toon van den Heuvel, Harry-Alexander
Keijzers
― SPV JO10-1
ZSV JO10-3
08:30

11:00

Vervoer: Mads van Dijk, Rick Leesberg, Lars Manders
― ZSV JO8-2
SPV JO8-1

08:45

09:15
09:15

