
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

Zondag 24 oktober 10:00 uur: Woord- en communieviering 

Cantor: Pieter Dohmen | Orgel: Mathijs Maas 

      Intenties: Leo en Tonia Teuwen-Beijers 

                      Toon Kanters vanwege zijn sterfdag 
 

Zondag 31 oktober 10:00 uur: Woord- en communieviering Allerheiligen en Allerzielen  

met herdenking van de overledenen  

Cantor: Pieter Dohmen | Orgel: Bianca Venner 

      Intentie: Wim Berkers 
 

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 
 

 

IN MEMORIAM † 

Op 10 oktober is op 77-jarige leeftijd Sjef Verberne, echtgenoot van Mien Verberne-van den 

Heuvel overleden. Sjef was in 1980 Prins van de Dorstvlegels. We wensen zijn nabestaanden 

heel veel sterkte toe.  

 

RESTAURANTMIDDAG KBO 

Op woensdag 3 november vindt er weer een restaurantmiddag plaats in ’t Huis 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 31 

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.  

 

HALLOWEEN BIJ SOOS DE PITSTOP 

Het is bijna Halloween! Trek vrijdag 22 oktober je engste outfit aan en vier van 19:30 tot 21:30 uur 

Halloween bij Soos de Pitstop. De soos is toegankelijk voor iedereen vanaf groep 7 (of boven-

bouw van bijv. de Brigantijn) t/m 14 jaar. Lid worden kan nog!  

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 soosdepitstopvlierden@gmail.com. Je mag altijd een avond komen proefdraaien. 
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BILJARTVERENIGING ONS VERMAAK 

Teams 1 en 2 hebben afgelopen week allebei hun wedstrijd gewonnen met 6-2 

en staan beide goed in de middenmoot. Deze week speelt team 1 in Liessel 

tegen Marmabar en team 2 speelt thuis tegen TBK uit Griendtsveen. 

Mededeling  
Op vrijdag 29 oktober vindt in Café Thijssen het toepconcours ten gunste van biljartvereniging 

Ons Vermaak plaats; aanvang 19.00 uur. 

 

KORFBALVERENIGING DOT 

Programma zaterdag 23/10 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
DOT F2 
 

- ODC F1 09:15 10:00 Hoge Zijde, Vlierden 

Programma zondag 24/10 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
DOT 2 

DOT 1 

- 

- 

ODC 4 

Nijnsel 1 

10:00 

12:00 

11:00 

13:00 

Hoge Zijde, Vlierden 

Hoge Zijde, Vlierden 

 

TENNISCLUB VLIERDEN 

Vrijdag 22 oktober spelen beide teams uit. De dames gaan naar Helmond en 

spelen tegen VDHT. Het mixteam gaat naar Mierlo. 

Onze jeugd gaat zondag 24 oktober naar Bakel. 

 

VOETBALVERENIGING SPV 

Programma zaterdag 23/10   

 

SPV Veteranen: Vrij      

Programma zondag 24/10  aanvang  
ST SPV/Deurne VR 1 

SV Someren 14 

SPV 2 

SPV 1 
SPV 3 – Ysselsteyn: Uitgesteld 

-

- 

- 

- 

Constantia VR 2 

SPV 4 

SV de Braak 5 

Milhezer-Boys 1  

 

 11:00 

12:00 

11:30 

14:30 

→ te spelen in Deurne  

  

RABOBANK CLUBSUPPORT 

Er kan door leden van Rabobank Peelland Zuid nog slechts een paar 

dagen gestemd worden en wel tot 24 oktober a.s. Laat je stemmen -en 

daarmee geld voor de verenigingen- niet verloren gaan en stem via de 

Rabo App of Rabo Internetbankieren op een van de 16 deelnemende Vlierdense vereni-

gingen! Meer info via www.samenvlierden.nl/rabo-clubsupport. 

 

VERNIEUWDE WEBSITE SAMEN VLIERDEN 

Enkele weken gelden is de vernieuwde website van Samen Vlierden online gegaan. Op deze 

website vind je onder andere het laatste nieuws over Vlierden, informatie over/van de diverse 

projectgroepen en de activiteiten die er in Vlierden georganiseerd worden. Uiteraard is ook 

het Trommeltje terug te vinden evenals ‘de dorpsgids’ met informatie over verenigingen en 

instanties, de buurtbus, de diverse afvalstromen etc. Neem regelmatig een kijkje op de website 

en blijf op de hoogte van dat wat in Vlierden speelt. Suggesties voor de website zijn uiteraard 

van harte welkom en kun je sturen naar online@samenvlierden.nl. 



 
 

 


