HET TROMMELTJE
MEDEDELINGENBLAD VLIERDEN

NO. 38

30 oktober 2019

Kopij voor het volgende nummer: vóór maandag 4 november 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A,
of e-mail sturen naar: hettrommeltje@gmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl

Zondag 3 november 10.00 uur Woord en Communieviering m.m.v. Kerkkoor.
Intenties:

Voor de overleden leden van het gilde St. Willibrordus
Nico Nijssen vanwege het gilde
Ricus Thijssen
Martien Klomp
Fer en Drieka Fransen Verberne
Grardje en Dien van Otterdijk-Derks

Gilde St. Willibrordus
Zondag 3 november herdenkt het gilde de sterfdag van Willibrord. Zoals elk jaar gaat het gilde ter kerke op
Willibrorduszondag om de overleden gildeleden te gedenken en het gildejaar af te sluiten. Na de dienst zal het
gilde voor de kerk een vendelhulde brengen aan de kerkgangers. Daarna heeft het gilde nog een koffietafel in
het gildehuis en zullen de drie jubilarissen, twee van 25 jaar en een van 40 jaar, gehuldigd worden. De
bijeenkomst is om 9:30 uur in het gildehuis.

Restaurantmiddag KBO.
De restaurantmiddag, vindt weer plaats in ’t Huis op woensdag 6 november 2019.
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 3 november bij Martha van Otterdijk
tel. 316249.
Martha kan dan nog andere KBO leden die graag hieraan willen deelnemen, tijdig benaderen, zodat er weer
een dertigtal personen kan genieten van een heerlijke/gezellige maaltijd.

Biljartclub Ons Vermaak.
Team 1 won met 5-3 van Helenaveen
Team 2 verloor met 3-5 van Vriendenkring uit Deurne

Rimbamplekkers 55 jaar
Het komende carnavalsjaar komt bij ons, Rimbamplekkers, de 55e prins(es) het podium op.
Natuurlijk willen wij hier wel iets extra´s aan doen.
Het prinsenbal is op zondagmiddag 5 januari en onze jubileumreceptie is op zondag 19 januari met aansluitend
een geweldige carnavalsmiddag voor jong en oud.
Kosten noch moeite zijn gespaard om hier een geweldige artiest te boeken, dus houd deze data vrij.
Verder willen wij vragen of er oud- prinsen/prinsessen zijn die mee willen werken aan dit jubileum; dan graag
een mailtje sturen naar t.rijssel3@upcmail.nl .
Graag voor 30 november reageren dan kunnen we in december een avond bij elkaar komen.

Gardeavonden 2019
Welke optredens zullen als een complete verrassing voor onze Prins Rik en Prinses Judith worden opgevoerd
op 15 en 16 november!!??
Misschien wel een “triootje” met “een inwendig onderzoek” als ’t mer niet “oit de hand tlupt” zodat
“Sinterklaas” weer moet gaan optreden??!!
Bent u ook nieuwsgierig, twijfel niet en koop een kaartje, deze zijn te krijgen bij Café Thijssen voor het mooie
bedrag van € 5,00!!

Tennisclub Vlierden
De najaarscompetitie is weer afgelopen. Alle teams zijn geëindigd in de middenmoot.
Damesdubbel 1e klasse op een 5e plaats. Damesdubbel 3e klasse op een 3e plaats en het mixteam 2e klasse is
geëindigd op een 4e plaats.

Korfbalvereniging DOT
Programma:
Zondag 3-11
DOT 1 – Midako 1

11.00u.

Aanw. 10.00

Hoge Zijden, Vlierden

Voetbalvereniging SPV
Programma Senioren zondag 3 november
SPV 1 - RKDSO 1
14:30 uur.
Olympia Boys 2 - SPV 2
12:00 uur.
SPV 3 - Deurne 8
11:30 uur.
Stiphout Vooruit VR1 - ST SPV/Deurne VR1
12:00 uur.
SPV veteranen 2 november
Neerkant – SPV, vertrek 16:15 uur, aanvang 17:00 uur.
Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
Vertrek
2-11-2019
Aanw. Tijd Scheidsrechter
NWC JO19-4
― SPV JO19-1
13:45 14:45
Vervoer: Rens van den Berg, Ron van Bommel, Joost van Bree, Freek Goosens, Hannes Haazen

SPV JO15-1G
RKMSV JO13-2

― Deurne JO15-2
― SPV JO13-1

11:45
10:00

12:45 Thomas Koolen
11:00

Vervoer: Rick Joppe, Jarno Kuijpers, Vince Leesberg, Sam van Leeuwen, Jur Mennen

Liessel JO11-2

― SPV JO11-1

09:45

10:45

08:45
09:15
09:30

09:30
10:00
10:15

Vervoer: Willem van Otterdijk, Amber van Roosmalen, Matthieu
Schakenraad

SPV JO10-1
SPV JO9-1G
S.V. Brandevoort JO8-4

― Someren JO10-3G
― S.V. Heythuysen JO9-2G
― SPV JO8-1

Vervoer: Job Berkers, Joep van Dijk, Bram Kuijpers

Sporten en bewegen voor alle inwoners van Deurne
toegankelijker maken met lokaal sportakkoord
Het Nationaal Sportakkoord, met de titel ‘Sport verenigt Nederland’, werd in de
zomer van 2018 door sportminister Bruno Bruins gesloten met de sportwereld en
maatschappelijk betrokken partners. Via dit Nationaal Sportakkoord stellen het
ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), NOC*NSF en Vereniging
Sport en Gemeenten (VSG) in 2020 en 2021 jaarlijks 23.000 euro ter beschikking
in Deurne. Het sluiten van een lokaal sportakkoord is de enige voorwaarde om
deze 23.000 euro daadwerkelijk te mogen besteden.
Lokaal Sportakkoord
In een lokaal sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de
ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeente willen
bereiken. Voor gemeente Deurne betekent dit dat Deurnese partijen (sport- en
beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners,
het bedrijfsleven en de gemeente Deurne) afspraken maken over hoe zij samen
zo veel mogelijk inwoners van Deurne, in álle levensfasen, met plezier kunnen
laten sporten en bewegen.
Doet u mee?
Om samen tot een succesvol Lokaal Sportakkoord te komen hebben we uw hulp
nodig. Het Lokaal Sportakkoord is namelijk geen beleidsstuk van de gemeente,
maar een afspraak tussen verschillende partijen waarvan de gemeente er één is.
Een onafhankelijke sportformateur - die aangesteld wordt om het proces te
begeleiden - let op de inhoud, bewaakt het tijdspad en schrijft het lokaal
sportakkoord.
Bent u zelf of namens een organisatie geïnteresseerd in het Lokaal Sportakkoord?
Ga dan voor meer informatie naar: www.leefdeurne.nl. U kunt u vóór 10
november op www.leefdeurne.nl aanmelden als u op de hoogte wilt blijven van
ontwikkelingen en/of als u een actieve bijdrage wilt leveren aan het Lokaal
Sportakkoord.

