HET TROMMELTJE
M EDEDELINGENBLAD

VOOR

V LIERDEN

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com
of in de bus bij Copernicusstraat 20

NR .

10 - 16.09.2021

Kijk voor meer informatie of het laatste
nieuws op: www.samenvlierden.nl

KERKBERICHTEN
Zondag 19 september 10:00 uur: Woord- en communieviering
Cantor: Pieter Dohmen | Orgel: Tilly Claessens
Intenties: Piet en Riek Louwers-van Otterdijk
Wim en An van der Heijden-van Otterdijk

Zondag 26 september 10:00 uur: Woord- en communieviering
Cantor: Pieter Dohmen | Orgel: Bert Augustus
Intenties: Piet en Anneke Kersten-van Dooren vw zijn sterfdag
Ronnie Weemen vw zijn sterfdag
Willem Verberne
Jan, Nel, Wil van Rooij en kleinkinderen
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 of via www.heiligewillibrorddeurne.nl
U mag natuurlijk ook altijd contact opnemen met iemand van de contactgroep:
Karel Koolen, Michel Buijtenweg, Rian van Dijk en Anne-Mai O’Gorman

RABOBANK CLUBSUPPORT
Net als voorgaande jaren heeft Rabobank ook dit jaar besloten om verenigingen financieel
te steunen door middel van de actie Rabobank ClubSupport. Samen Vlierden roept de
Vlierdense verenigingen op om zich vóór 28 september a.s. in te schrijven voor deze actie,
anders kunnen zij niet deelnemen.
Van 4 tot 24 oktober a.s. kunnen leden van Rabobank Peelland Zuid hun
stem uitbrengen. Laat deze mogelijkheid niet verloren gaan en stem in
oktober op de Vlierdense verenigingen.

TO ENJOY – SPONSORACTIE PLUS
Zanggroep To Enjoy doet mee aan de sponsoractie van supermarkt Plus.
Als u onze vereniging wilt steunen dan kunt u de sponsorpunten in de brievenbus doen bij:
Marij Manders, Buys Ballotstraat 25 of Melanie van Dijk, Belgerenseweg 25. Zij gaan ze dan
activeren. We zijn erg blij met een extraatje voor onze club. Alvast heel erg bedankt!

KORFBALVERENIGING DOT - LOTERIJ
Vrijdagavond 17 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 de vereniging, voor
zowel leuke als ook noodzakelijke dingen.
De loten kosten € 3,00 per stuk en kunnen alleen via machtiging worden verkregen in verband
met de veiligheid van onze leden. De uitslag van de loterij wordt op 9 december bekend
gemaakt. Wij hopen ook dit jaar weer op de steun van Vlierden!

Programma zaterdag 18/09
ODC F1
- DOT F1
DOT F2
- DAKOS F2
Lottum E1
- DOT E1
Swift C1
- DOT C1
Programma zondag 19/09
DOT 2
- Merselo 2
DOT 1
- Tovido 1
Programma woensdag 22/09
DAKOS MW 2
- DOT MW 1
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Sportpark Ommel
Hoge Zijde, Vlierden
Oud Aast, Lottum
De Vilgert, Velden
Hoge Zijde, Vlierden
Hoge Zijde, Vlierden
De Plagge, Someren

TENNISCLUB VLIERDEN
Vrijdag 17 september speelt ons mixteam uit tegen Deurne. Onze dames
ontvangen thuis het team van Meijel.
Zondag 19 september gaat onze jeugd naar Helmond. Zij trainen op de woensdagen om 14:30 uur.

VOETBALVERENIGING SPV
Programma zaterdag 18/09
vv Elsendorp
- SPV Veteranen
SPV 2
- Rood Wit ’62 5
Programma zondag 19/09
SPV 3
- ZSV 5
ST SPV/Deurne VR 1 - MVC VR 1
SPV 4
- Rood Wit ’62 9
SPV 1
- Ysselsteyn 1
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11:00
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→ te spelen in Deurne

MANTELZORGWAARDERING 2021
Als dank voor de hulp en zorg die u biedt aan uw naaste(n) organiseert de gemeente ook in
2021 weer de jaarlijkse waarderingsactie voor mantelzorgers. Evenals voorgaande jaren
gebeurt dat in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg van de LEVgroep.
De mantelzorgwaardering 2021 bestaat voor volwassenen uit een Deurnese cadeaubon van
€ 50,00 en voor jonge mantelzorgers tot 18 jaar een geldbedrag van € 50,00.
Mantelzorgers kunnen zich van 1 september tot en met 31 december 2021 aanmelden voor
de waarderingsactie. Dit kan digitaal op de website van de LEVgroep of schriftelijk via het
papieren aanmeldformulier verkrijgbaar bij de balie van Zorg in Deurne, het gemeentehuis en
bij de wijkwerkers. Meer informatie over de mantelzorgwaardering en de voorwaarden vindt
u op www.deurne.nl, www.zorgindeurne.nl en www.levgroep.nl.

