
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN    

Zondag 4 september: Geen viering in Vlierden. 

Op deze dag is er om 10:30 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne een feestelijke eucharistie-

viering met medewerking van een gelegenheidskoor en de Deurnese gilden, waarin pastoor 

Dieter Hedebouw wordt geïnstalleerd.  

Na afloop van de viering is er een informeel samenzijn met gelegenheid om pastoor 

Hedebouw te feliciteren en persoonlijk welkom te heten. De viering kunt u ook thuis volgen via 

www.kerkdienstgemist.nl 
 

Zondag 11 september 09:00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het kerkkoor 

Voorganger: Pastoor Dieter Hedebouw | Organist: Harry Bootsma 
 

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 - KOFFERBAKVERKOOP VLIERDEN 

Na 5 keer uitstellen organiseert het gilde op zondag 4 september weer een 

kofferbakverkoop in Vlierden. De Pastoriestraat wordt dan bij ‘de bakker’, bij 

café Thijssen en bij huize de Vliert afgesloten voor alle verkeer.  

De markt gaat open om 09:15 uur en duurt tot 15:30 uur. De toegang is € 1,00 en 

voor kinderen tot 12 jaar gratis. 

Met vriendelijke gildegroet, de organisatie 
 

RABOBANK CLUBSUPPORT - STEMPERIODE  

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 leden van de bank op om hun 

stem uit te brengen op de deelnemende Vlierdense verenigingen. Stemmen kan van 5 tot 27 

september a.s. via de Rabo App of op rabobank.nl/clubsupport.  

De deelnemende verenigingen uit Vlierden zijn: Carnavalsvereniging de Dostvlegels, die 

Vlierländer Musikanten, Fanfare Wilhelmina, Gilde St. Willibrordus, Handboogvereniging 

Rozenjacht, KBO Vlierden, Korfbalvereniging DOT, Oranjevereniging Vlierden, Scouting 

Vlierden, Tennisclub Vlierden, Toneelvereniging ’t Vat, Voetbalvereniging SPV, Zanggroep To 

Enjoy en Zij Actief Vlierden. 
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KORFBALVERENIGING DOT 

Seizoenstart 
Om het korfbalseizoen weer op te starten, organiseert DOT zaterdag 3 september, 

voor alle jeugdteams uit de regio en voor onze eigen jeugdteams, een groot 

toernooi op de velden van SPV. 

Proeftraining 
Alle kinderen van de basisschool die een keer mee willen korfballen zijn welkom om aan te 

sluiten bij de training op 7, 14 en/of 21 september van 18:00-19:00 uur op het sportpark. Graag 

van tevoren even aanmelden bij Willeke van Rooij (06-16497276) middels een appje. 

 

TENNISCLUB VLIERDEN 

De wedstrijden voor de najaar competitie staan al op de site. We hebben een 

jeugdteam, een mix-team en een damesteam.  

Ook Op Dreef heeft bij ons een damesteam voor hun thuiswedstrijden. 
 

VOETBALVERENIGING SPV 
  

 

Programma zondag 04/09  aanvang  

Olympia Boys 1 

Merefeldia 3 

Bruheze 5 

-

- 

- 

SPV 1 

SPV 2 

SPV 3 

 14:30 

10:00 

12:30 

 

 


