
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

Zondag 03 oktober 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Orgel: Harry Bootsma 

      Intentie: Dina van den Heuvel-Verhees 
 

Zondag 10 oktober 10:00 uur: Woord- en communieviering 

Cantor: Pieter Dohmen | Orgel: Mathijs Maas 

      Intentie: Jan van Berlo en Gerrit van de Bolt vanwege hun sterfdag. 
 

Coronaregels 
De anderhalve meter afstandsregel kan losgelaten worden. En volkszang is weer toegestaan. 

Wel wordt uitdrukkelijk gevraagd om thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona 

en rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door 

de kerk. 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 

 

VERLOREN/GEVONDEN VOORWERPEN 

Hebt u misschien een sleutelbos gevonden op de Vlierdenseweg of Pastoriestraat? Dan graag 

een bericht naar: hettrommeltje@gmail.com zodat de sleutelbos weer bij de eigenaar 

terugbezorgd kan worden. 

 

SPAARKAS GEZELLIG SPAREN 

Zoals jullie weten stopt de Spaarkas ermee. Het bestuur heeft voor de laatste 

keer de vakjes geleegd en de kas opgemaakt. We verwachten alle leden op 

vrijdag 1 oktober vanaf 20:30 uur in het café om voor de allerlaatste keer het 

gespaarde geld op te halen. We zullen er een gezellige avond van maken.  

Het bestuur: Mick, Frank en Peter. 

 

BILJARTVERENIGING ONS VERMAAK 

Team 1 verloor uit in Neerkant met 6-2; Jan Thijssen was de enige die zijn partij 

won. Team 2 verloor kansloos uit bij ONA met 8-0. 

Programma komende week: Team 1 speelt thuis tegen O-O. Team 2 speelt thuis tegen HGL. 
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Kijk voor meer informatie of het laatste 

nieuws op: www.samenvlierden.nl 



 
 

KORFBALVERENIGING DOT 

Programma zaterdag 02/10 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
DOT F2 

De Peelkorf E1 

De Peelkorf C1 

- 

- 

- 

DOT F1 

DOT E1 

DOT C1 

09:15 

09:15 

11:15 

10:00 

10:15 

12:15 

Hoge Zijde, Vlierden 

De Vlies, Ysselsteyn 

De Vlies, Ysselsteyn 
 

Programma zondag 03/10 vertrek/aanw. aanvang locatie 
Eyckelkorf 1 - DOT 1 08:20 10:00 Terlo, Bergeijk 
 

Programma woensdag 06/10 vertrek/aanw. aanvang locatie 
SVOC’01/United MW 1 - DOT MW 1 19:00 20:00 De Heesakker, Oirlo 

 

TENNISCLUB VLIERDEN 

Donderdag 30 september speelt een team van Op Dreef bij ons hun thuis-

wedstrijd. Vrijdag 1 oktober ontvangen onze dames het team van Packador. 

Ons mixteam gaat naar Heel en speelt daar tegen Helios-Heel. 

Zondag 3 oktober gaat onze jeugd naar Deurne. 

 

VOETBALVERENIGING SPV 

Programma zaterdag 02/10 vertrek/aanw. aanvang 

 

SPV Veteranen - vv Neerkandia 16:30 17:00  

Programma zondag 03/10  aanvang  
Bruheze VR 1 

SPV 4 

SPV 3 

ONDO 3 

ASV’33 1 
 

-

- 

- 

- 

- 

ST SPV/Deurne VR 1 

Liessel 3 

Ysselsteyn 4 

SPV 2 

SPV 1 

 Uitgesteld 

11:00 

12:00 

12:00 

14:30 

 
 

 

SCOUTING VLIERDEN 

Dit seizoen zijn we bij Scouting Vlierden gestart met het oprichten van een Stam. 

Een Stam houdt zich op kleine schaal bezig met Scouting en andere activiteiten. 

Opkomst: elke eerste vrijdag van de maand (september-juni), aanvang 20:00 uur. 

Leeftijd: 21+  

Heeft dit je interesse gewekt? Meld je dan aan via stam@scoutingvlierden.nl. 

 

GOEDE DOELEN WEEK VLIERDEN – CONTACTPERSOON NIERSTICHTING 

Begin volgend jaar ga ik Vlierden verlaten daarom het volgende verzoek: wie wil vanaf 

komend jaar mijn plaats overnemen als contactpersoon voor de Nierstichting binnen de 

werkgroep van de Goede Doelen Week Vlierden? De werkzaamheden bestaan voornamelijk 

uit één avond meehelpen bij de diverse voorbereidingen en één avond de ingeleverde 

enveloppen mee openen, natellen en controleren. Daarna enkel nog de eindopbrengst 

bevestigen en doorgeven aan het hoofdkantoor van de Nierstichting in Bussum. 

Omdat de collecte van de Nierstichting opgenomen is bij een Goede Doelen Week mag de 

Nierstichting zelf niemand rechtstreeks benaderen. Vandaar deze oproep. Een goed doel dat 

zeker vertegenwoordigd dient te blijven binnen onze Goede Doelen Week. 

Geïnteresseerd? Graag even contact opnemen met Ine Teepen via 0493-319675. 

 


