
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

 

Vrijdag 3 juni 19:00 uur: Vormselviering in de St. Willibrorduskerk in Deurne 

Voorgangers: Pastoor Paul Janssen en Vormheer Monseigneur De Korte 
 

Zondag 5 juni 09:00 uur: Eerste Pinksterdag - Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Organist: Bert Augustus 

      Intentie:   Wilma Verhees-Wilbrink vw haar verjaardag 
 

 

Maandag 6 juni 09:00 uur: Tweede Pinksterdag - Geen viering in Vlierden 
 

Zondag 12 juni 10:00 uur: Woord- en communieviering 
 

Op Tweede Pinksterdag bent u van harte welkom bij de viering in de St. Willibrorduskerk in 

Deurne. Ook kunt u thuis de vieringen in deze kerk volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 
 

Contactgroep Parochie Vlierden 

 

IN MEMORIAM † 

Op 24 mei is op 76-jarige leeftijd oud-Vlierdenaar Frans Joppe, echtgenoot van Mien Joppe-

Verrijt overleden. Frans regeerde in 1988 als Prins Frans II over Dorstvlegelland. Wij wensen zijn 

nabestaanden veel sterkte. 

 

GOEDE DOELEN WEEK VLIERDEN 

Dit jaar komen we weer ouderwets huis-aan-huis collecteren voor onze tien 

goede doelen. De Goede Doelenweek wordt dit jaar voor de tiende keer 

gehouden en vindt plaats op dinsdag 14 juni en woensdag 15 juni (op de 

dorpskalender staat per abuis maandag en dinsdag vermeld). 

Volgende week wordt tezamen met het Trommeltje de verdere informatie bezorgd. De 

fondsen rekenen wederom op uw steun om hun goede werk te kunnen blijven doen.  

 

SAMEN VLIERDEN – PROJECTGROEP DORPSGROEN 

In het voorjaar zijn er beukenhagen en bomen geplant aan de Vlierdenseweg – Pastoriestraat 

– Brouwhuisweg. Het is goed om te zien dat er veel plantvakken keurig worden bijgehouden. 

Het is ook de bedoeling dat wij als inwoners van Vlierden de eerste twee jaar deze plantvakken 

onkruidvrij houden. De Gemeente Deurne neemt het snoeiwerk voor haar rekening.  

Diegenen die fysiek niet in staat zijn –en dat is goed voorstelbaar- om het vak voor 

hun deur bij te houden, vragen we dit te melden via info@samenvlierden.nl. Wij 

gaan dan kijken of er mensen zijn die een handje willen helpen. Daarnaast zijn er 

ook een aantal plantvakken die niet bij iemands voordeur horen maar wel 

onderhoud nodig hebben. Heb je zin om een aantal keer per jaar zulke vakken na 

te lopen, geef je dan op via info@samenvlierden.nl. Vele handen maken licht werk! 
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GILDE ST. WILLIBRORDUS – PUIST SCHIETEN 

Ondanks de regenbuien is afgelopen zondag het schieten ‘op de puist’ doorge-

gaan. De vogel werd al met het 66ste schot door Thea van Otterdijk naar beneden 

gehaald. Dat is zeer snel, dus werd er een tweede vogel geplaatst. Deze hield 

langer stand en werd na een spannende wedstrijd met het 177ste schot naar 

beneden gehaald door Ronny Jeucken.  

 

ZIJ ACTIEF  

Twee jaar hebben we erop moeten wachten maar a.s. zaterdag 4 juni is het dan 

zover en kunnen we ons 85-jarig jubileum gaan vieren. Om 13:00 uur vertrekken 

we vanuit ‘t Huis voor een gezellig uitstapje, dat we afsluiten met een etentje in ‘t Huis. 
 

KORFBALVERENIGING DOT 

Programma donderdag 02/06 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
DAKOS F1 

DAKOS F2 

- 

- 

DOT F1 

DOT F2 

17:00 

17:15 

18:00 

18:00 

Plagge, Someren-Heide 

Plagge, Someren-Heide 
 

Programma maandag 06/06 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
DOT 2 - Gazelle 1 10:30 11:30 Hoge Zijde, Vlierden 
 

Programma woensdag 08/06  vertrek/aanw. aanvang locatie 
Spoordonkse girls MW 1 - DOT MW 1 19:00 20:00 ’t Horstje, Oirschot 

 

TENNISCLUB VLIERDEN 

Afgelopen zondag heeft de jeugd verloren van Neerkant. Op 6 juni ontvangen 

ze thuis Meijel 2. Vrijdagavond 3 juni speelt het mix-team thuis tegen Ysselsteyn.  

Padelbanen 
Wij, als bestuur van TC Vlierden, willen graag weten of er in Vlierden animo is voor de 

padelsport. Momenteel is dit een zeer snel groeiende sport, aantrekkelijk voor jong en oud. 

Mensen die belangstelling hebben kunnen reageren via tcvlierden@gmail.com of via een 

berichtje naar Marjan 06-46094041. Afhankelijk van jullie reacties zullen wij verdere stappen 

ondernemen om ons idee, de aanleg van een padelbaan, te onderbouwen. 

 

VOETBALVERENIGING SPV 
  

 

Programma maandag 06/06  aanvang  

SPV 1 

SPV 2 

SPV 3 

SV Deurne 7 

SPV/Deurne VR 1 

-

- 

- 

- 

- 

ASV 1 

vrij 

vrij 

SPV 4 

Bruheze VR1 

 14:30 

 

 

11:30 

11:00 

 

 

SPV-Seizoensafsluiting 

Tevens vindt op deze Tweede Pinksterdag de jaarlijkse SPV-Seizoensafsluiting plaats! Komt 

allen voor een gezellige middag naar de afsluiting van seizoen 2021/2022. Locatie: Sportpark 

Hoge Zijde. 

 


