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

Zondag 6 september 10.00 uur Woord en Communieviering.
Orgel: Mathijs Maas, Cantor Pieter Dohmen
Intenties:

Willem Verberne en Elisabeth van Mierlo
Martien van Rijssel vanwege zijn sterfdag.

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/Weekblad voor Deurne 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

Corona- geboden bij kerkbezoek:
1
2
3
4
5

Volg de aanwijzingen: Bij de ingang staat iemand die uw naam op de presentielijst aftekent.
Kom niet bij verkoudheid, hoesten, niesen of koorts
Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Gebruik alleen de plaatsen die hiervoor beschikbaar zijn.
Ontsmet uw handen bij binnenkomst.
Erger u niet aan wat allemaal niet kan maar geniet van wat wel mogelijk is.

Op dinsdag 8 september zal er een korte bijeenkomst gehouden worden voor alle Vlierdense
verenigingen om 19:00 uur in ’t Huis. Tijdens deze bijeenkomst willen wij samen met u van gedachten
wisselen, brainstormen over activiteiten en data met elkaar afstemmen. Hierbij denken we
bijvoorbeeld aan alle activiteiten van 2020 die geen doorgang hebben kunnen vinden, maar ook
aan de activiteiten in 2021, zoals bijvoorbeeld “Vlierden 1300”.
In verband met de corona-maatregelen willen wij u vragen om met één persoon per vereniging te komen
en u van tevoren aan te melden via info@samenvlierden.nl

Basisschool De Wegwijzer
Wij zijn op zoek naar enthousiaste overblijfkrachten, die ervoor zorgen dat het overblijven op een
gezellige en veilige manier verloopt.
Heb je interesse of weet je iemand die het overblijven graag wil doen, neem dan contact op met
Kelsey 06-30079797 of met Rosamarij / Nady 085-0777800
Een mail sturen mag ook overblijven-wegwijzer@eigewijzz.nl

Gevonden
Een armbandje gevonden bij de school met de naam Julie erop wie de geboortedatum weet kan
bellen met 06-52108447

Volleybal
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor onze vereniging. Elke dinsdagavond van 20.30 tot 22.00 uur
spelen we volleybal in 't Huis. Spelvreugde en aktief bezig zijn is bij ons heel belangrijk.
Wil je zien of het iets voor je is, kom kijken of nog liever doe een keer mee.
Voor de kosten hoef je het niet te laten, wel weten we graag in december of je doorgaat in het
volgend jaar.
Zowel dames als heren zijn van harte welkom.
Info: Martien van Rooij 0624614545

Korfbalvereniging DOT
Programma
Zaterdag 5-9
Roka E2 – DOT E1

9.30u.

Aanw. 8.20u.

De Solberg, Beesel

Zondag 6-9
Roka 2 – DOT 2

13.00u. Aanw. 11.30u. De Solberg, Beesel

Woensdag 9-9
DOT MW1 – Roka MW1

20.00u. Aanw. 19.15u. Hoge Zijden, Vlierden

Voetbalvereniging SPV
Programma senioren
Zaterdag 5-9-2020
SPV 4 – Deurne 9
Zondag 6-9-2020
Grashoek 1 - SPV 1
NWC 6 - SPV 2
SPV 3 – SV de Braak 10
ST Melderslo VR 1 - ST SPV/Deurne VR 1
Dinsdag 8-9-2020
SPV 1 – Neerkandia 1

18:00 uur.
14:30 uur.
10:00 uur.
12:00 uur.
10:00 uur.
19:30 uur.

Programma veteranen
Zaterdag 05 sept
vv Deurne Blue Velvet – SPV, vertrek 16:15 uur, aanvang 17:00 uur.

Attentie
Het volgende Trommeltje verschijnt volgende week weer bij voldoende kopij.

