
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

Bedevaart Ommel  
Op zondag 1 mei is er in Vlierden geen viering. Om 11:30 uur gaan we op bedevaart naar 

Ommel. Pater Piet Schellens zal hierbij voorgaan en fanfare Wilhelmina zorgt voor de muzikale 

begeleiding. Wij nodigen iedereen uit om als vanouds ook naar Ommel te komen. 

      Intenties:   Jan van den Heuvel en Henrica Maas 

                        Noud en Marie Beijers-Teuwen 

                        Leo en Tonia Teuwen-Beijers 

                        Tinus Jacobs, Jan en Hanneke Jacobs en Anna en Karel Verbaarschot 

                        Nellie Sleegers-van Rijssel en dochter Miriam 

                        Toon Kanters 

                        Ronnie Weemen vw zijn verjaardag 

                        Annie Jacobs-Loomans 
 

Zondag 08 mei 10:00 uur: Woord- en communieviering 

      Intentie:    Willem Verberne 

 

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 

 

RESTAURANTMIDDAG KBO 

Let op: De restaurantmiddag is ook deze keer in de tweede week van de maand. 

Op woensdag 11 mei vindt er weer een restaurantmiddag plaats in Mfa ’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 

08 mei) 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. 
 

SCOUTING VLIERDEN 

Het afgelopen weekend hebben onze scouts deelgenomen aan de regionale 

scoutingwedstrijden (RSW) in Stiphout. En met succes. Ze zijn hier namelijk 1ste 

geworden en hebben de felbegeerde wisselbokaal weer terug naar Vlierden 

gebracht. Met Pinksteren mogen zij gaan strijden voor de landelijke titel in Baarn met ruim 100 

ploegen. 

Namens Scouting Vlierden van harte gefeliciteerd en heel veel succes tijdens de LSW in Baarn. 
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BILJARTVERENIGING ONS VERMAAK 

De uitslagen van afgelopen week: Team 1 won met 6-2 van Marmabar. Team 

2 speelde met 4-4 gelijk tegen Internos. Dit was voldoende voor het 

kampioenschap. Proficiat Geert Mennen, Marcel van den Heuvel, Patrick 

Verberne, Wilbert van Bree en de reserves Michiel van Dijk en Leo Vermeulen. 

Deze week is er geen programma.  

 

TENNISCLUB VLIERDEN 

Afgelopen week hebben de dames gewonnen met 1-3 van Deurne. De jeugd 

werd afgelast; de ontvangst van Meijel is verzet naar 6 juni. 

Vrijdag 29-4 speelt het mixdubbel-team uit tegen ‘t Lobke Swolgen. 
 

VOETBALVERENIGING SPV 

Programma zaterdag 30/04 vertrek/aanw. aanvang 

 

SPV Veteranen  - Vrij    
 

Programma zondag 01/05 
  

aanvang 
 

SPV 1 

SPV 2 

Deurne 9 

Bruheze 3 

Stiphout Vooruit VR 1 

-

- 

- 

- 

- 

Mifano 1 

SV Venray 7 

SPV 3 

SPV 4 

SPV/Deurne VR 1 

 14:30 

11:30 

10:00 

11:00 

12:15 

 

 

SAMEN VLIERDEN - PROJECTGROEP SPEELVOORZIENINGEN 

Na onze oproep een tijdje geleden hebben we onze werkgroep kunnen 

uitbreiden met twee personen. Superfijn.  

Om het geheugen op te frissen: We zijn bezig met het realiseren van een centrale speelplek 

op het veld naast de school. De kinderen van de basisschool hebben meegedacht, 

tekeningen zijn gemaakt en de offerte is compleet. Komende periode gaan we aan de slag 

met het voorbereiden van een avond om uitleg te geven en sponsoren te vinden voor ons 

mooie project. Maar eerst komen onze leden langs bij de mensen die in een cirkel van 50 

meter om de toekomstige speelplek wonen. Dit om uitleg te geven en een handtekening te 

krijgen om aan te geven dat er geen bezwaar is. Als dit klaar is kunnen we ook weer verder 

met de gemeente. Zoals jullie lezen; we zijn weer volop in beweging. 
 

WIJZIGING INZAMELINGSDAG AFVAL IN VERBAND MET KONINGSDAG 

De restafvalcontainers en het PMD-afval worden op zaterdag 30 april 2022 

ingezameld. In de afvalkalender stond dat de restafvalcontainers op 23 april 2022 

geleegd zouden worden, dit was onjuist. 

 


