
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

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

Cantor: Pieter Dohmen | Orgel: Tilly Claessens 

 
 

Zondag 21 november 09:00 uur: Eucharistieviering  

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Orgel: Harry Bootsma 

      Intenties: Mien Keijzer-van Tilburg vanwege haar verjaardag, André Keijzer en Carlo 

                      Overleden familie van Otterdijk-Keijzers 

                      Overleden ouders Marinus Bennenbroek en Kaatje van Leeuwen, zoon Jan    

                      Bennenbroek, kleinzoon Maikel Aarts, schoondochter Ans Bennenbroek-van de 

                      Weijer, schoonzoon Piet Grijpma, schoonzoon Bert Geerts en schoonzoon Frans  

                      Kanters. 
 

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 
 

 

GILDE ST. WILLIBRORDUS  

Afgelopen zondag werd Pedro Fransen gehuldigd als zijnde 60 jaar gildebroeder 

van het Vlierdense gilde. Voorzitter Henk de Hair van Kring Peelland spelde hem 

de kringonderscheiding van 60 jaar op. Door koning Johan van Cuijk werd hij 

voor zijn inzet voor het gilde tot erelid benoemd.  

Pedro begon als 16-jarige met vendelen, 29 jaar had hij een bestuursfunctie en vanaf 1980 is 

hij actief als kapitein (commandant). Een mooie staat van dienst voor de Vlierdense Schutte. 

 

 UITSLAG RABOBANK CLUBSUPPORT 

De stemperiode is voorbij en de stemmen zijn geteld. Leden van de 

Rabobank mochten dit jaar 3 stemmen uitbrengen op verschillende clubs. 

Hiermee zijn de stemmen meer verdeeld over de diverse verenigingen. Er 

is voor gekozen om geen grootschalige uitreikingen te organiseren. In plaats daarvan zal men 

het komende jaar een aantal clubs met aansprekende bestedingsdoelen volgen in de 

realisatie van hun doelen. Op dinsdag 16 november ontvangen de verenigingen een mail 

met daarin de uitslag van hun club. 

Samen Vlierden dankt eenieder hartelijk voor het uitbrengen van de stemmen. Hopelijk levert 

deze actie de Vlierdense verenigingen een mooie financiële bijdrage op! 
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Kijk voor meer informatie of het laatste 

nieuws op: www.samenvlierden.nl 



 
 

BILJARTVERENIGING ONS VERMAAK 

Team 1 speelde 4-4 tegen ONA Poedelvrees. Team 2 was vrij.  

Deze week spelen beide teams uit; team 1 tegen Vriendenkring en team 2 tegen 

‘t Turfke. 

 

VOETBALVERENIGING SPV 

Programma donderdag 11/11 - Bekerwedstrijd  aanvang 

 

SPV 1 - Schijndel/de Wit 1  20:00  

Programma zaterdag 13/11 vertrek aanvang  
H’veen/Griendtsveen - SPV Veteranen 16:15 17:00  

Programma zondag 14/11  aanvang  
Bruheze VR 1 

SPV 4 

SPV 3 
SPV 1 en SPV 2 zijn vrij 

-

- 

- 

ST SPV/Deurne VR 1 

Liessel 3 

Ysselsteyn 4 

 11:00 

11:00 

12:00 

 

 

INTOCHT SINTERKLAAS VLIERDEN  

Zondag 28 november om 13:45 uur komt Sinterklaas met zijn Pieten weer in Vlierden aan. Dit 

jaar nabij het pleintje op de hoek Brouwhuisweg/Belgerenseweg. De fanfare vertrekt om 13:30 

uur vanaf café Thijssen om de Sint op het pleintje te verwelkomen. Daarna gaat de stoet 

richting het pleintje bij de kiosk/dorpsvlaggenmast, waar men om +/- 14:00 uur aankomt. Hier 

zal een aangepast open podium plaatsvinden met optredens van de basisschoolgroepen 1 

t/m 4. Aansluitend is er de mogelijkheid om in de kiosk foto’s met de Sint te maken. De Sint 

vertrekt naar verwachting rond 15:00 uur. Bij heel slecht weer gaat de activiteit niet door.  

Kijk voor de laatste nieuwtjes op www.facebook.com/oranjeverenigingvlierden. Mochten er 

nog vragen zijn, kunt u een mailbericht sturen naar ov.vlierden@gmail.com. 

Komende weken wordt er een collecte gehouden om het bezoek van Sinterklaas 

en zijn Pieten aan Vlierden mogelijk te maken. Stichting Oranjevereniging is u 

dankbaar voor uw bijdrage die deze Sinterklaasmiddag voor de kinderen van 

Vlierden mogelijk maakt. 

Stichting Oranjevereniging Vlierden  

 


