HET TROMMELTJE
M EDEDELINGENBLAD

VOOR

V LIERDEN

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

NR .

13 - 07.10.2021

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

KERKBERICHTEN
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.

Zondag 17 oktober 09:00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Orgel: Harry Bootsma
Intentie: Noud en Marie Beijers-Teuwen

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.

RABOBANK CLUBSUPPORT
Van 4 tot 24 oktober a.s. kunnen leden van Rabobank Peelland Zuid drie
stemmen uitbrengen via Rabo Internetbankieren of de Rabo App. Log in
en ga via ‘zelf regelen’ en ‘lidmaatschap’ naar Rabo ClubSupport.
Selecteer vervolgens de drie verenigingen waarop jij een stem wilt uitbrengen en bevestig je
keuze. Elke stem is voor een vereniging geld waard. Laat deze dus niet verloren gaan en stem
op de Vlierdense verenigingen. Er doen maar liefst 16 clubs uit Vlierden mee!
Heb je geen toegang tot app of internetbankieren of heb je hulp nodig? Neem dan contact
op met Rabobank Peelland Zuid tel.: 0493-393393. Meer info via www.samenvlierden.nl.

KALENDER 2022
Samen Vlierden zal voor 2022 weer een prachtige kalender uitbrengen. De werkgroep is al
druk bezig en binnenkort ontvangen de verenigingen een mail om hun activiteiten en eventuele wijzigingen t.a.v. verenigingsgegevens door te geven.
Mocht u activiteiten of een wijziging voor de kalender hebben, stuur deze dan vóór 20 oktober
naar pvanveelen@xs4all.nl. Vragen over de kalender kunnen naar info@samenvlierden.nl.

RESTAURANTMIDDAG KBO
Op woensdag 13 oktober vindt er weer een restaurantmiddag plaats in ’t Huis en wel van
17:00 uur tot 19:00 uur. De zaal is open vanaf 16:30 uur.
Wel ingeschreven maar verhinderd? Dan graag afmelden (tot uiterlijk zondag 10
oktober) bij Martha van Otterdijk tel.: 0493-316249. Martha kan dan nog tijdig
andere KBO leden die hier graag aan willen deelnemen benaderen, zodat er weer
een dertigtal personen kan genieten van een heerlijke en gezellige maaltijd.

BILJARTVERENIGING ONS VERMAAK
Team 1 verloor met 6-2 van OenO, Jan Thijssen redde de eer. Team 2 won met
6-2 van HGL. Michiel van Dijk, Patrick Verberne en Leo Vermeulen haalden de
punten binnen.
Programma deze week: Team 1 speelt thuis tegen Pomerans. Team 2 speelt uit tegen OLV.

KORFBALVERENIGING DOT
Programma zaterdag 09/10
Dakos F1
- DOT F2
OEC F1
- DOT F1
VIOS E1
- DOT E1
Lottum C1
- DOT C1
Programma zondag 10/10
DOT 2
- SVOC’01/United 3
DOT 1
- Winty/Vessum 1
Programma woensdag 13/10
DOT MW 1
- DAKOS MW 2
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09:00
09:15
08:30
12:15
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19:15
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10:15
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13:30
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13:00

20:00

De Plagge, Someren
De Braak, Helmond
Tovios, Ottersum
Oud Aast, Lottum
Hoge Zijde, Vlierden
Hoge Zijde, Vlierden
Hoge Zijde, Vlierden

TENNISCLUB VLIERDEN
Donderdag 7 oktober speelt Op Dreef weer bij ons hun thuiswedstrijd. Vrijdag 8
oktober ontvangt ons mixteam het team van Meerhoven. De dames gaan naar
Venray en spelen daar tegen Rodhe.
De jeugd gaat op zondag 10 oktober naar Helmond.

VOETBALVERENIGING SPV
Programma zaterdag 09/10
SJVV
- SPV Veteranen
Programma zondag 10/10
ZSV 8
- SPV 3
SPV 2
- Deurne 5
SPV 1
- SSE 1
SPV/Deurne VR 1 | SPV 4 zijn vrij
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15:45

aanvang

16:30

aanvang

11:00
11:30
14:30

HALLOWEEN TRICK OR TREAT-TOCHT VLIERDEN
Op zaterdag 30 oktober vindt er vanaf 18:30 uur voor alle basisschoolkinderen uit Vlierden een Halloween Trick or Treat-tocht plaats door de kern van Vlierden. Wil
je meelopen? Mail dan je naam en leeftijd naar halloweenvlierden@hotmail.com. Je kunt je
aanmelden tot 22 oktober a.s. Via de mail ontvang je een starttijd met uitleg. De tocht begint
bij de kiosk en eindigt bij Scouting Vlierden, waar ouders en kinderen nog een drankje kunnen
drinken.
We zijn nog op zoek naar enkele adressen waar de kinderen mogen aanbellen. Woon je aan
de route (zie kaartje op facebook Halloweenvlierden) en wil je je opgeven als post? Mail dan
je naam en adres naar halloweenvlierden@hotmail.com. Het meest origineel versierde huis
maakt kans op een dinerbon te besteden bij en gesponsord door Café-Zaal-Hotel Thijssen.

