
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com           

of in de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

Zondag 12 september 10:00 uur: Woord- en communieviering 

Cantor: Pieter Dohmen | Orgel: Mathijs Maas 
 

Zondag 19 september 10:00 uur: Woord- en communieviering 

Cantor: Pieter Dohmen  

      Intenties: Piet en Riek Louwers-van Otterdijk 

                      Wim en An van der Heijden-van Otterdijk 
 

Tot nader bericht mogen we maximaal 60 mensen verwelkomen in onze kerk.  
 

De corona-regels blijven voorlopig nog van kracht 
1. Kom niet bij verkoudheid, hoesten, niesen of koorts. 

2. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.  

3. Volg de aanwijzingen.  

4. Ontsmet uw handen bij binnenkomst.  

5. Gebruik alleen de plaatsen die beschikbaar zijn. 
 

Uw intentie kunt u na iedere viering opgeven in de kerk.  

Online kan dit via www.heiligewillibrorddeurne.nl  U mag natuurlijk ook altijd contact opnemen 

met iemand van de contactgroep. 
 

Contactgroep Parochie Vlierden 

Karel Koolen, Michel Buijtenweg, Rian van Dijk en Anne-Mai O’Gorman 

 

IN MEMORIAM † 

Op 4 augustus jl. is op 75-jarige leeftijd Toon Jacobs, echtgenoot van Marleen Jacobs-

Verbaarschot overleden. Toon heeft jaren de carnavalswagens onder zijn hoede genomen. 

Ook draagt menig Dorstvlegel met trots een dorstvlegeltje van zijn hand. We wensen zijn 

nabestaanden heel veel sterkte toe. 

 

SCOUTING VLIERDEN 

Na twee zeer geslaagde zomerkampen van zowel bevers/welpen als 

scouts/explorers gaan wij weer met volle moed beginnen aan een nieuw 

scoutingseizoen. We willen graag aftrappen met een open dag die voor 

iedereen toegankelijk is. 

De open dag wordt gehouden op zondag 12 september van 14.00 tot 17.00 uur bij onze 

blokhut. Er zullen diverse scoutingspelen opgesteld staan en ook vindt op spectaculaire wijze 

het overvliegen van de diverse speltakken plaats. Wij hopen u allen te zien deze zondag. 

 Bestuur, leiding en leden Scouting Vlierden 

 HET TROMMELTJE 
 MEDEDELINGENBLAD VOOR VLIERDEN          NR. 09 - 09.09.2021 

Kijk voor meer informatie of het laatste 

nieuws op: www.samenvlierden.nl 



 
 

TO ENJOY 

Eindelijk kunnen we weer -zij het op gepaste afstand- met onze repetities 

beginnen. Donderdag 9 september om 20.30 uur start onze eerste 

repetitieavond.  

Als je al lang van plan was om mee te komen zingen is dit het uitgelezen moment; het is 

namelijk gemakkelijk instappen nu we er allemaal weer een beetje in moeten komen.  

Zin om te komen? Geef dat dan even door aan Marij Manders via: 06-15333807. 

 

SPAARKAS GEZELLIG SPAREN  

Beste spaarkas-leden,  

Zoals jullie weten stopt de Spaarkas er binnenkort mee. Jullie kunnen nog tot en 

met donderdag 23 september geld storten. Het bestuur telt op de 23e voor de 

laatste keer de vakjes na. Op vrijdag 1 oktober kunnen de leden dan voor de 

allerlaatste keer hun envelopje met spaargeld ophalen. 

Het bestuur: Peter, Frank en Mick 

 

 

ZIJACTIEF                           

Op donderdag 16 september gaan we op excursie naar sierteeltkwekerij Kools, Vlierdenseweg 

115. We worden daar om 13.30 uur verwacht en gaan eens kijken wat voor moois er achter 

die hoge bomen schuilt.  

Degene die zin heeft in een leerzame lezing, een interessante excursie, een 

leuke workshop, sportieve fietstocht of zomaar een gezellige avond kan zich 

aanmelden als lid van ZijActief via: zijactiefvlierden@gmail.com 

 

TENNISCLUB VLIERDEN 

Op zondag 12 september begint de competitie weer voor onze jeugd. Zij gaan 

naar Liessel. Ook de tennisles begint deze week weer. Voor aanmeldingen en/of 

proeflessen kun je contact opnemen met Rob (zie www.tcvlierden.nl). 

De competities voor ons damesteam en ons mixteam beginnen op vrijdag 17 september. 

 

KORFBALVERENIGING DOT  

Programma zaterdag 11/09 vertrek/aanw. aanvang locatie 
OEC F1  

DOT F1 

DOT E1 

DOT C1 

- 

- 

- 

- 

DOT F2 

DAKOS F1 

Melderslo E1 

United/SVOC C1 

09:15 

08:15 

09:00 

10:15 

10:00 

09:00 

10:00 

11:00 

De Braak, Helmond  

Hoge Zijde, Vlierden 

Hoge Zijde, Vlierden 

Hoge Zijde, Vlierden 
 

Programma zondag 12/09 vertrek/aanw. aanvang locatie 
Peelkorf 3 

SCMH 1 

- 

- 

DOT 2 

DOT 1 

09:30 

11:25 

10:30 

13:00 
De Vlies, Ysselsteyn 

Spoorzicht, Mariaheide 
 

Programma woensdag 15/09 vertrek/aanw. aanvang locatie 
DOT MW 1 - SVOC/United MW 1 19:15 20:00 Hoge Zijde, Vlierden 

 

 


