
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

Zondag 18 september 10:00 uur: Woord- en communieviering 
 

Zondag 25 september 09:00 uur: Eucharistieviering  

Voorganger: Pastoor Dieter Hedebouw  

      Intentie:   André Keijzer vanwege zijn sterfdag 

                       Mien Keijzer-van Tilburg en Carlo 

                       Willem Verberne 

                       Hanny Hermkens-Ten Haaf vanwege haar verjaardag 

                       Ronnie Weemen vanwege zijn sterfdag 

                       Uit dankbaarheid. 
 

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. 
  

Karel Koolen, Michel Buijtenweg, Rian van Dijk, Anne-Mai O’Gorman 

 

SAMEN VLIERDEN – INLOOPAVOND NIEUWE BEWONERS 

In april 2019 heeft Samen Vlierden een inloopavond gehouden voor nieuwe inwoners van 

Vlierden. Hieraan gaan we een vervolg geven. Iedereen die tussen april 2019 en nu in Vlierden 

is komen wonen nodigen we van harte uit om samen met ons een kopje koffie of thee te 

drinken op dinsdag 11 oktober van 19.30 tot 20.30 uur in MFA ’t Huis.  

Graag willen we tijdens deze informele bijeenkomst kennismaken met u 

en u nader kennis laten maken met Vlierden. Bent u van plan te komen, 

laat dat dan even weten via info@samenvlierden.nl. 
 

ROOMPOT PARK DE PEEL 

Metamorfose van Roompot Park De Peel afgerond 
De afgelopen jaren heeft Roompot Park De Peel een totale metamorfose 

ondergaan. Dat zal u vast niet zijn ontgaan. Na de make-over van de chalets en 

bungalows is deze maand de restyle van het hoofdgebouw afgerond. Samen met onze 

andere gasten zult u onmiddellijk opmerken dat wij de focus op gastvrijheid en een maximaal 

service-aanbod in een gezellig, modern en uitnodigend kader hebben gelegd.  

All Day Café en nieuwe faciliteiten  
Met het All Day Café kunnen we passanten en onze parkgasten zo goed mogelijk in al hun 

behoeften voorzien. Van een kopje koffie in de ochtend tot en met een diner in de avond. De 

nieuwe mini-market en de fietsverhuur vervolledigen het aanbod vanuit het centrum-gebouw. 

De nieuwe minigolfbaan, het speeltoestel bij het terras en verschillende activiteiten staan 

garant voor vele glimlachen. 
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SOOS DE PITSTOP 

YES, HET IS ZOVER!! We gaan weer beginnen met de soos. 

Op school zijn daarom folders uitgedeeld. De eerste soosavond is op 23 september, aanvang: 

19:30 uur. Iedereen vanaf groep 7 tot en met de leeftijd van 14 jaar is van harte welkom. Wij 

hebben er zin in!!  

Soosleiding de Pitstop 
  

KORFBALVERENIGING DOT 

Programma donderdag 15/09 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
Eckelkorf 1 - DOT 1 18:20 20:00 Terlo, Bergeijk 
 

Programma zaterdag 17/09 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
Oranje Wit F2 

De Peelkorf E2 

DES E1 

SVOC’01/United C2 

- 

- 

- 

- 

DOT F1 

DOT E1 

DOT E2 

DOT C1 

08:15 

08:10 

08:40 

11:30 

09:15 

09:00 

09:30 

12:30 

’t Klaverblad, Leunen 

De Vlies, Ysselsteyn  

Soetendaal, Vierlingsb. 

De Heesakker, Oirlo 
 

Programma zondag 18/09 vertrek/aanw. aanvang locatie 
DOT 2 - ODC 3 10:00 11:00 Hoge Zijde, Vlierden 

 

TENNISCLUB VLIERDEN 

Afgelopen zondag heeft het jeugdteam hun eerste wedstrijd verloren. 

Op donderdag 15 september speelt ‘Op dreef’ bij ons een thuiswedstrijd. Op 

vrijdag 16 september spelen de dames tegen Budel in Budel. Het mix-team speelt tegen Helios 

in Heel.  

 

VOETBALVERENIGING SPV 

Programma zaterdag 17/09 vertrek/aanw. aanvang 

 

SPV Veteranen 

RKVB 1 

- 

- 

Milheezer Boys 

SPV 1 

16:30 17:00 

18:00 

 

 

Programma zondag 18/09   aanvang 
 

NWC 8 

SPV 3 

-

- 

SPV 2 

Olympia Boys 2 

 10:00 

10:30 

 

 

KLEDINGACTIE HANDBALVERENIGING DE SPRINT  

Op zaterdag 1 oktober houdt handbalvereniging de Sprint uit Deurne haar 

tweejaarlijkse kledingactie. Vanaf 09:30 uur komen leden van de 

handbalvereniging in de bebouwde kom van Deurne, Vlierden en Liessel 

kleding ophalen. Zet zakken met kleding, textiel, schoenen, dekens en 

gordijnen op deze dag dus tijdig aan de straat.  

Meer informatie is te verkrijgen via 06-50481380 of 06-23600562. Namens handbalvereniging de 

Sprint uit Deurne: Bij voorbaat hartelijk dank! 


