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Zondag 6 oktober 10.00 uur gezinsviering
Dit is de eerste gezinsviering van dit schooljaar.
Deze viering is vooral gericht op de jongste kinderen van onze parochie. Daarom is het géén woord- en
communieviering en géén Eucharistieviering, maar een speciale onderbouwviering.
De kinderen van de onderbouw van basisschool De Wegwijzer zullen deze viering mede verzorgen met liedjes
en teksten.
Tijdens de viering wordt het verhaal van de ark van Noach verteld.
Alle kinderen mogen hun eigen dierenknuffel meebrengen voor de boot van Noach.
Ouders, broertjes, zusjes, opa`s en oma`s zijn natuurlijk allemaal van harte welkom.
Intentie:

Jan Kusters vanwege zijn sterfdag

Mededelingen
1.

2.

3.
4.
5.

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.
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).
Aanmeldingen voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten lopen voortaan via het centrale
Parochiecentrum, Visser 2, in Deurne. 0493-312486; info@heiligewillibrorddeurne.nl
Rekeningnummers t.n.v. de parochie Vlierden; IBAN nr NL29RABO 01545 02 103.
Voor informatie of klachten over de bezorging van Het Trommeltje kunt u bellen met 320946

Op dinsdag 8 oktober bent u weer van harte welkom om met ons van gedachten te wisselen, vragen te stellen
of informatie te ontvangen over bepaalde zaken, tijdens de inloop van 20.00 uur tot 20.30 uur op de
vergadering van Samen Vlierden in ‘t Huis

KBO
Zaterdag 12 oktober vindt onze laatste jubileumactiviteit plaats.
Heel Vlierden is om 14.00 uur dan welkom in ’t Huis.
Daar verzorgt Pieter Koolen een prachtige lezing over “Vlierden vruger”.
Verzet het poetsen, werken in den tuin en boodschappen doen dus op die middag.
Het wordt smullen, zo interessant kan die mens vertellen.
Tot dan en breng de buren ook mer mee. KBO Vlierden.

ZijActief
De herfst is in aantocht dus we willen weer wat sfeer in huis halen. Daarom gaan we op woensdag 9 oktober
een heel mooi herfststuk maken onder leiding van Wilma en Petra Keijzers.
Aanvang middag groep 13.30 u en avondgroep 19.30 u
Adres Baarschotseweg 4a

’t V.A.TJE speelt laatste voorstelling het vloek van het boek
Voor wie het gemist heeft, laatste kans om de mooie voorstelling HET VLOEK VAN HET BOEK te komen
kijken.
Zondag 6 oktober om 15.00 uur in ’t Huis !!!!!!!!!

Biljartclub Ons Vermaak.
Team 1 won met 7-1 van Pomerans uit Deurne
Team 2 won met 6-2 van TBK uit Griendtsveen

Tennisclub Vlierden
Afgelopen week heeft ons mixteam met 1-3 verloren van Carolus. Onze beide damesteams hebben 2-2 gelijk
gespeeld.
Vrijdag 4 oktober gaat ons mixteam naar Geldrop, ze spelen tegen De Helze. De dames 1 ontvangen thuis
Engelsbergen (Eindhoven) en de dames 2 ontvangen thuis Packador (Someren)

GGD Jeugdmonitor 12 tot en met 18-jarigen van start
Ben je tussen de 12 en 18 jaar of heb je een kind in die leeftijd? Dan ontvang je misschien een uitnodiging (voor
je kind) om een vragenlijst in te vullen over je gezondheid. De GGD Brabant-Zuidoost organiseert dit onderzoek
voor 24.000 jongeren in het werkgebied. Hoe meer jongeren meedoen, hoe beter de GGD de gezondheid van
jongeren in beeld krijgt.
Uitnodiging ontvangen?
Als je een uitnodiging hebt ontvangen, ben je (is je kind) via een steekproef uit het
bevolkingsbestand geselecteerd. Voor jongeren onder de 16 jaar is toestemming van de ouders
nodig voor deelname aan het onderzoek. De GGD beloont elke twintigste deelnemer met een
cadeaubon ter waarde van tien euro. Daarnaast maak je kans op één van de drie cadeaubonnen
ter waarde van 200 euro! Doe jij ook mee?

Korfbalvereniging DOT
Zaterdag 5-10
De Peelkorf E2 – DOT E1

10.00u.

Aanw. 9.00u.

De Vlies, Ysselsteyn

ODC D1 – DOT D1

10.00u.

Aanw. 9.20u.

Sportpark Ommel, Ommel

DAKOS B2 – DOT B1

14.00u.

Aanw. 13.00u.

De Plagge, Someren

13.30u.

Aanw. 11.45u.

Den Eimert, Sint-Oedenrode

20.30u.

Aanw. 19.30 u.

De Merel, Melderslo

Zondag 6-10
Nijnsel 1 – DOT 1
Woensdag 9-10
Melderslo MW1 – DOT MW1

Voetbalvereniging SPV
Programma Senioren zondag 6 oktober
SPV 1 - Egchel 1
14:30 uur.
MVC 2- SPV 2
12:00 uur.
SPV 3 - Milheezer Boys 5
11:30 uur.
ST SPV/Deurne VR1 SJVV VR2
11:00 uur. (wedstrijd wordt in Deurne gespeeld)
Programma veteranen 5 oktober
SPV – Milheezer Boys, aanvang 17:00 uur, aanwezig 16.30 uur.
Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
5-10-2019
SPV JO19-1
― s.v. Laar JO19-2
ELI JO15-1G
― SPV JO15-1G

Vertrek
Aanw. Tijd Scheidsrechter
13:30 14:30 Anco Klomp
12:00 13:00

Vervoer: Lucas van Duijnhoven, Bart Geerts, Stan Joppe, Stijn Leesberg

SPV JO13-1
SPV JO11-1
Deurne JO10-3G

― SJVV JO13-2G
― SV Hele. Griendtsveen JO11-1
― SPV JO10-1

09:30
08:45
09:00

10:30 Geert Jeucken
09:30 Jens Verberne
10:00

― SPV JO9-1G

08:30

09:15

08:45

09:15

Harm Beijers, Sam Bevers, Jip
Braam

ONDO JO9-1

Vervoer: Sem Kuijpers, Dex Tielemans, Guus Beijers

SPV JO8-1

― SJVV JO8-2

