HET TROMMELTJE
M EDEDELINGENBLAD

VOOR

V LIERDEN

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

NR .

11 - 23.09.2021

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

KERKBERICHTEN
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
Frans en Hannie Hermkens-ten Haaf

Zondag 03 oktober 09:00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Orgel: Harry Bootsma
Intenties: Dina van den Heuvel-Verhees

Coronaregels
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om met ingang van 25 september de
anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook
tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Ook volkszang is dan weer toegestaan.
Wel wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van
een plaats als bij het lopen door de kerk.
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die
kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven
geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Intenties
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

DE SOOS GAAT WEER VAN START!
Vrijdag 24 september kun je weer lekker bijtanken van 19:30u - 21:30 uur op de 1e verdieping
van MFA ‘t Huis. De soos is toegankelijk voor iedereen vanaf groep 7 (of bovenbouw van bijv.
de Brigantijn) t/m 14 jaar. Ook vrienden en vriendinnen buiten Vlierden zijn welkom! De eerste
soosavond is gratis. Kom dus gerust een kijkje nemen of het iets voor jou is.
Meer informatie staat in de folder die op school (in Vlierden) wordt uitgedeeld. Heb je nog
vragen? Neem dan contact met ons op via soosdepitstopvlierden@gmail.com of kijk op onze
Facebookpagina: Soos.De.Pitstop.

Leiding seizoen 2022-2023
Attentie! Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers voor het volgend seizoen. Ben of ken jij
iemand die ons team kan versterken? Neem dan contact met ons op via het hierboven
genoemde e-mailadres. Je mag altijd een avond komen proefdraaien.

KORFBALVERENIGING DOT
Programma zaterdag 25/09
DOT F1
- MKV F1
DOT E1
- Merselo E1
DOT C1
- Melderslo C1

vertrek/aanw.

aanvang

Locatie

Programma zondag 26/09
Rietvogels/Euro Girls 1 - DOT 1

vertrek/aanw.

aanvang

locatie

Programma woensdag 29/09
DOT MW 1
- HBSV/Swift MW3

vertrek/aanw.

aanvang

locatie

08:45
09:00
10:15
09:25
19:15

09:00
10:00
11:00
11:00

20:00

Hoge Zijde, Vlierden
Hoge Zijde, Vlierden
Hoge Zijde, Vlierden
Droevendaal, R’hoven

Hoge Zijde, Vlierden

TENNISCLUB VLIERDEN
Vrijdag 24 september ontvangt ons mixteam ‘de Koel’ uit Grathum. Het damesteam gaat naar Gemert.
Onze jeugd ontvangt zondag 26 september de andere teams uit hun poule. Zij
beginnen om half 10.

VOETBALVERENIGING SPV
Programma zaterdag 25/09
vv Deurne Walsberg - SPV Veteranen

vertrek/aanw.

16:15

Programma zondag 26/09
SV de Braak 12
- SPV 3
ST SPV/Deurne VR 1 - SV Someren/NWC VR 4
Racing Boys 1
- SPV 4
SPV 2
- SV de Braak 5
SPV 1
- SJVV 1

aanvang

17:00

aanvang

10:30
11:00
11:00
11:30
14:30

→ te spelen in Vlierden

BILJARTVERENIGING ONS VERMAAK
Ook biljartvereniging Ons Vermaak heeft de competitie hervat. Team 1 speelt
met Jan Thijssen, Wim Smits, Frans Thijssen en Rinie Weemen. Team 2 speelt met
Michiel van Dijk, Geert Mennen, Marcel van den Heuvel, Patrick Verberne en
Leo Vermeulen.
Wij wensen hen veel succes met hun te spelen wedstrijden.

PRESENTATIE BUNDEL ‘VROUW IN MEERVOUD’
Op zondag 17 oktober vindt van 13:30-17:00 uur in MFA 't Huis de presentatie plaats van de
bundel ‘Vrouw in Meervoud’. De bundel bevat 50 schilderijen van Els Coppens in hoogwaardig kleurendruk. Bij elk schilderij staat een haiku van Els en twee gedichten van Helma
Michielsen en Rennie van Windt. Tijdens de presentatie spreken dominee Ada Rebel (thema:
de Bijbelse Maria versus de hedendaagse vrouw) en burgemeester Greet Buter. Muzikale
ondersteuning door Mathijs Maas.
Wanneer u interesse heeft in de bundel en/of de presentatie wilt bijwonen, gelieve een e-mail
te sturen naar joepenelscoppens@gmail.com. U ontvangt dan een digitale uitnodiging en/of
informatie over hoe de bundel te bestellen. De bundel is tot 12 oktober verkrijgbaar bij
voorintekening voor € 19,95. Na deze datum is de bundel te koop bij Boekhandel Berkers in
Deurne voor € 22,50.

