
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

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 
 

Zondag 07 november 09:00 uur: Eucharistieviering Hoogfeest St. Willibrord met gilde 

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Orgel: Harry Bootsma 

      Intenties: de overleden leden van het gilde Sint Willibrordus 

                      gildezuster Nel Klomp in januari overleden 

                      Piet Fransen namens het gilde 

                      Ferdinand Fransen en Henrica Verberne 

                      Grardje van Otterdijk en Dien Derks 

                      Familie Van der Heijden-Meulendijks 

                      Nellie Sleegers-van Rijssel vanwege haar sterfdag en dochter Miriam 
 

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 Vlierden. 
 

  

TIJDELIJKE WEGAFSLUITING VANWEGE ANWB STREETWISE 

Op 3 november komt ANWB Streetwise op basisschool de Wegwijzer. ANWB Streetwise is een 

verkeersprogramma dat alle kinderen van de basisschool leert om beter om te gaan met het 

huidige verkeer. Wij vinden het belangrijk om die ‘straatwijsheid’ mee te geven en bieden de 

kinderen graag ANWB Streetwise aan. Het programma wordt grotendeels op school gegeven. 

Alleen de leerlingen van groep 5 en 6 volgen hun les op straat. Zij leren over de remweg van 

een auto en het gebruik van een veiligheidsgordel en stoelverhoger. Bovendien ervaren de 

kinderen door zelf te remmen in een lesauto (dubbele bediening), wat de remweg is en dat 

een auto niet gelijk stilstaat. De les wordt gegeven door professioneel opgeleide instructeurs 

van de ANWB.  

Om optimale veiligheid te waarborgen is -met toestemming van de gemeente- 

de Einsteinstraat en Galileistraat op 3 november van 08:00 uur tot 12:30 uur voor 

al het verkeer afgesloten. Wij vragen uw medewerking om de kinderen een 

veilige les te bezorgen en bieden onze excuses aan voor de overlast.  

Basisschool de Wegwijzer 

 

KORFBALVERENIGING DOT 

Programma zondag 31/10 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
DOT 1 - SCMH 1 12:00 13:00 Hoge Zijde, Vlierden 
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Kijk voor meer informatie of het laatste 

nieuws op: www.samenvlierden.nl 



 
 

BILJARTVERENIGING ONS VERMAAK 

Team 1 won met 6-2 van Marmabar uit Liessel. Team 2 speelde met 4-4 gelijk 

tegen TBK uit Griendtsveen. Deze week is team 1 vrij en speelt team 2 thuis tegen 

Internos uit Neerkant. 

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

Ons Vermaak plaats; aanvang 19:00 uur. 

 

VOETBALVERENIGING SPV 

Programma zaterdag 30/10 vertrek aanvang 

 

SV Deurne - SPV Veteranen 16:15 17:00  

Programma zondag 31/10  aanvang  
ST SPV/Deurne VR 1 

SPV 4 

SPV 3 

H’veen-Griendtsveen 1 

ONDO 1 

-

- 

- 

- 

- 

SV DWSH’18 VR 1 

Bruheze 3 

Deurne 9 

SPV 2 

SPV 1 

 11:00 

10:30 

12:30 

11:00 

14:30 

→ te spelen in Deurne  

 

NOODOPROEP: DRINGEND OP ZOEK NAAR SOOSLEIDING EN BESTUURSLEDEN  

Soos De Pitstop zoekt vrijwilligers (16+) om een soosavond 

te draaien. De soos vindt elke laatste vrijdag van de 

maand van 19:30 tot 21:30 uur plaats voor kinderen vanaf 

groep 7 t/m 14 jaar. Tijdens de soosavond verkoop je snoep en drinken en houd je het overzicht 

over de kinderen. We hebben momenteel een groep van circa 35 kinderen. Een avond 

draaien we met drie personen. Iets voor jou? Kom vrijblijvend een avond proefdraaien.  

Ook zijn we op zoek naar bestuursleden (18+). Het bestuur komt ongeveer 2x per jaar bij elkaar 

om de start en de afsluiting van het seizoen te regelen. Verder ben je 1x per maand bezig met 

het voorbereiden van de soosavond. Wil jij ons team komen versterken? Of ken jij iemand die 

kan helpen? Neem dan vooral contact op via soosdepitstopvlierden@gmail.com of spreek 

een van ons aan.  

Nancy Cortenbach, Carlijn Fransen, Esther Merkx, Floor de Kleijn, Femke van de Sterre. 

 

INTOCHT SINTERKLAAS GAAT IN AANGEPASTE VORM DOOR  

Na een jaar zonder, willen we dit jaar de intocht op 28 november op aangepaste wijze door 

laten gaan. Met de huidige perikelen rondom Corona en de hoge vaccinatiegraad, zien we 

mogelijkheden om Sinterklaas welkom te heten in Vlierden. Dit willen we vanaf 14:00 uur doen 

met een aangepast open podium op- en nabij de kiosk. Er is in overleg met de basisschool 

voor gekozen om alleen de groepen 1 t/m 4 als afzonderlijke groepen voor Sinterklaas op te 

laten treden. Aansluitend zal er de mogelijkheid zijn om foto’s met de Sint te maken. Bij 

aanscherping van de Coronaregels hebben we een alternatief in gedachte. Bij heel slecht 

weer kan de activiteit niet doorgaan. Houd de berichtgeving over de intocht goed in de 

gaten via het Trommeltje en op www.facebook.com/oranjeverenigingvlierden. 

Collecte 
Er zal met het doorgaan, dit jaar ook weer een collecte gehouden worden om 

het bezoek van de Sint aan Vlierden te financieren. Ook hierover later meer. 

Stichting Oranjevereniging Vlierden 

 


