
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

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 

                      Nel van Otterdijk 
 

Zondag 14 november 10:00 uur: Woord- en communieviering. 
 

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.  
 

Karel Koolen, Michel Buijtenweg, Rian van Dijk en Anne-Mai O’Gorman 
 

 

STUURGROEP SAMEN VLIERDEN 

Dinsdag 09 november a.s. vindt er weer een vergadering plaats van de 

Stuurgroep van Samen Vlierden. Mocht u met ons van gedachten willen 

wisselen of informatie willen over bepaalde zaken, dan bent u van harte 

welkom tijdens de inloop van 20.00 uur tot 20.30 uur in Mfa 't Huis. 

 

GILDE ST. WILLIBRORDUS  

Zondag 7 november herdenkt het gilde de sterfdag van Willibrord. Na twee jaar 

kunnen we weer ter kerke op Willibrorduszondag om de overleden gildeleden te 

gedenken en het gildejaar af te sluiten. Na de dienst zal het gilde voor de kerk 

een vendelhulde brengen aan de kerkgangers.  

Daarna heeft het gilde nog een koffietafel in het gildehuis en zal de jubilaris van 60 jaar 

gehuldigd worden. De bijeenkomst is om 08:30 uur in gildehuis Thijssen. 

  

VERLOREN/GEVONDEN VOORWERPEN 

Op het ‘Vlierlusplein’ (parkeerplaats achter het kerkhof) is afgelopen week een 

blauwe bril gevonden. Deze is op te halen bij Hoge Zijdeweg 29a.  
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Kijk voor meer informatie of het laatste 

nieuws op: www.samenvlierden.nl 



 
 

BILJARTVERENIGING ONS VERMAAK 

Team 1 was vrij. Team 2 speelde tegen Internos. Het werd na een spannende 

wedstrijd 4-4.  

Deze week speelt team 1 tegen koploper ONA Poedelvrees. Team 2 is vrij. 

 

VOETBALVERENIGING SPV 

Programma zaterdag 06/11 aanwezig aanvang 

 

SPV Veteranen - SV Brandevoort 16:30 17:00  

Programma zondag 07/11  aanvang  
Excellent VR 1 

SJVV 4 

SJVV 3 

SPV 2 

SPV 1 

-

- 

- 

- 

- 

ST SPV/Deurne VR 1 

SPV 4 

SPV 3 

Olympia Boys 2 

HVV Helmond 1 

 10:00 

10:00 

13:00 

11:30 

14:30 

 

 

TENNISCLUB VLIERDEN 

Afgelopen week zijn de laatste wedstrijden gespeeld in de najaarscompetitie. 

Onze jeugd speelt alle wedstrijden vriendschappelijk tegen andere vereni-

gingen. Het mixteam heeft met veel verschillende invallers gespeeld in de 1e 

klasse en is geëindigd op een laatste plaats. Ons damesteam speelde in de 2e klasse en 

eindigde op een mooie 4e plaats. 

 


