
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

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

Zondag 19 juni 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Organist: Bert Augustus       
 

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 

 

GOEDE DOELEN WEEK VLIERDEN 

Komende week komen we weer ouderwets huis-aan-huis collecteren voor 

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

keer gehouden. Samen met dit Trommeltje worden de intekenlijst en envelop 

bezorgd.  

De collectanten komen op dinsdag 14 juni en woensdag 15 juni langs om deze 

weer op te halen. Indien u geen envelop en/of intekenlijst aantreft, graag een bericht naar: 

gdw-vlierden@outlook.com. De fondsen rekenen wederom op uw steun om hun goede werk 

te kunnen blijven doen. 
 

STICHTING VLIERDEN HELPT – NIEUWS VAN HET RANG’ALA BABYHOME IN KENIA  

Via de mailbox van Vlierden Helpt bedankt Zuster Mary Esther van het 

Rang’ala Babyhome in Kenia alle kinderen van BS de Wegwijzer die hebben 

meegelopen met Driekoningen en alle gulle gevers van de Vlierdense 

gemeenschap heel hartelijk. Het wordt erg gewaardeerd dat de school-

kinderen zich inzetten voor het Rang'ala Babyhome.  

De Corona-regels in Kenia zijn versoepeld, ze hoeven geen maskers meer op en kunnen weer 

overal naartoe zonder avondklok. Al zijn er nog wel veel uitdagingen door de gevolgen van 

Corona. Op dit moment hebben ze bij het weeshuis te kampen met de hoge prijzen van alle 

basisbehoeften zoals voedsel en medicijnen. Net als hier zijn er hoge benzineprijzen waardoor 

het personeel hoge kosten heeft aan het vervoer van en naar het werk. Daarnaast is er door 

zware regenval dakschade ontstaan aan het babyverblijf en de keuken in het hoofdgebouw. 

De baby’s zijn gelukkig op tijd in veiligheid gebracht en ongedeerd. Inmiddels is het dak 

gerepareerd, maar er zijn nog meer plekken in het gebouw die aangepakt moeten worden.  

Onze contactpersoon Broeder Silas van Mill Hill heeft ook weer een bezoek aan het Babyhome 

gebracht. Hij gaat regelmatig kijken hoe het ervoor staat en wat er met alle donaties wordt 

gedaan. Zuster Mary Esther sluit af met een groet aan alle dierbare vrienden in de Vlierdense 

gemeenschap en eindigt met God Bless!   
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RABOBANK CLUBSUPPORT 

Net als voorgaande jaren heeft Rabobank ook dit jaar besloten om 

verenigingen financieel te steunen door middel van de actie Rabobank 

ClubSupport. Samen Vlierden roept de Vlierdense verenigingen op om 

zich vóór 15 juni a.s. in te schrijven voor deze actie, anders kunnen zij niet deelnemen. Van 5 

tot 27 september a.s. kunnen leden van Rabobank Peelland Zuid hun stem uitbrengen. Laat 

deze mogelijkheid niet verloren gaan. 

 

SAMEN VLIERDEN – STUURGROEP  

Dinsdag 14 juni a.s. vindt er weer een vergadering plaats van de 

Stuurgroep van Samen Vlierden. Heeft u een vraag voor ons dan bent u 

van harte welkom tijdens de inloop van 20:00 uur tot 20:30 uur in Mfa ’t Huis.  

Nu een van de Stuurgroepleden de taken heeft moeten neerleggen zijn de overige leden op 

zoek naar versterking. Belangstellenden kunnen zich melden via info@samenvlierden.nl. 
 

KORFBALVERENIGING DOT 

Programma zaterdag 11/06 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
DOT F3 

Arcades F1 

DOT E1 

DOT C1 

- 

- 

- 

- 

MKV F2 

DOT F2 

Merselo E1 

De Peelkorf C1 

08:15 

08:15 

09:00 

10:45 

09:00 

09:00 

10:00 

11:30 

Hoge Zijde, Vlierden 

Moostdijk, Neerkant 

Hoge Zijde, Vlierden 

Hoge Zijde, Vlierden 
 

Programma zondag 12/06 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
Dakos 3 

Nijnsel 1 

- 

- 

DOT 2 

DOT 1 

08:55 

08:15 

10:00 

10:00 

Plagge, Someren-Heide 

Eimert, Sint-Oedenrode 
 

Programma woensdag 15/06  vertrek/aanw. aanvang locatie 
DOT MW 1 - Rietvogels MW 2 19:15 20:00 Hoge Zijde, Vlierden 

 

TENNISCLUB VLIERDEN 

Aanstaande vrijdag speelt het damesteam thuis hun laatste wedstrijd. Ze staan 

nu op een mooie 2de plaats en spelen tegen de nummer 1, Meijel. Het mix-team 

is geëindigd op een 2de plaats en ons enthousiaste jeugdteam is geëindigd op 

een 6de plaats, en dat in prachtige nieuw tenues. 
 

VOETBALVERENIGING SPV 
   

Afgelopen zondag heeft het eerste elftal van SPV de periodetitel gewonnen in de 4de klasse 

F. Door dit resultaat gaan zij aan de nacompetitie deelnemen. Inzet is promotie naar de 3de 

klasse. Een unicum voor onze vereniging. De eerste wedstrijd in de nacompetitie zal zijn: 

Zondag 12 juni: Meterik 1 - SPV 1 om 14:30 uur  

                                op Sportpark de Vonckel, Speulhofsbaan 45 te Meterik. 

Komt zondag allen naar Meterik om onze mannen aan te moedigen en ze naar 

de volgende ronde te helpen. Mocht er zondag een positief resultaat behaald 

worden, zal de volgende wedstrijd gespeeld worden op donderdag 16 juni. 

Tegenstander is dan VV Achates 1 uit Ottersum. Een eventuele finale zal op zondag 19 juni 

gespeeld worden op een nader te bepalen neutraal terrein. Meer info omtrent de 

nacompetitie volgt via de site en social media kanalen van SPV.  

Namens het bestuur: Veel succes! 
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