
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

Zondag 25 september 09:00 uur: Eucharistieviering  

Voorganger: Pastoor Dieter Hedebouw  

      Intenties:   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. 
 

Zondag 02 oktober 10:00 uur: Woord- en communieviering  

m.m.v het kerkkoor | Organist: Harry Bootsma 

      Intenties:   Anna Keijzers-van Gennip vanwege haar sterfdag 

                        Jan van Berlo en Gerrit van der Bolt vanwege hun sterfdag 

                        Dina van den Heuvel-Verhees vanwege haar sterfdag 
 

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 – RABO CLUBSUPPORT 

Vergeet niet te stemmen! Van 5 t/m 27 september a.s. kunnen leden van 

Rabobank Peelland Zuid drie stemmen uitbrengen via de Rabo App of 

Rabo Online Bankieren. Ga naar Rabo ClubSupport, selecteer de drie 

verenigingen die jij een warm hart toedraagt en bevestig je keuze. Elke stem is voor een 

vereniging geld waard. Laat deze dus niet verloren gaan en stem op de Vlierdense 

verenigingen! Er doen maar liefst 14 clubs uit Vlierden mee. Heb je geen toegang tot app of 

onlinebankieren of heb je hulp nodig? Neem dan contact op met Rabobank Peelland Zuid 

tel.: 0493-393393. Meer info via https://samenvlierden.nl/rabo-clubsupport/. 
 

BILJARTVERENIGING ONS VERMAAK 

De competitie is weer begonnen. Team 1 speelde afgelopen week uit tegen 

ONA, de kampioen van afgelopen jaar. Zij speelde verdienstelijk gelijk: 4 – 4. De 

punten werden binnengehaald door Stefan Jacobs en Rinie Weemen. 

Team 2 speelde uit ook tegen ONA en speelde ook gelijk met 4 – 4. De punten werden 

binnengehaald door Geert Mennen en Patrick Verberne. 

Programma voor deze week: Team 1 speelt thuis tegen HGL en team 2 speelt thuis tegen 

Internos. Veel succes.  
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KORFBALVERENIGING DOT 

Programma zaterdag 24/09 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
Dakos F2 

Lottum E1 

Swift E2 

HBSV C1 

- 

- 

- 

- 

DOT F1 

DOT E1 

DOT E2 

DOT C1 

08:45 

08:50 

09:30 

10:30 

09:30 

10:00 

10:45 

11:30 

De Renkant, Lierop 

Oud Aast, Lottum 

De Vilgert, Velden 

Schansheide, Venlo 
 

Programma zondag 25/09 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
Tovido 1 - DOT 1 08:45 10:30 Esch, Esch 
 

Programma woensdag 28/09 vertrek/aanw. aanvang locatie 
Melderslo MW1 - DOT MW1 18:45 19:30 De Merel, Melderslo 
 

Loten korfbalvereniging DOT 
Aanstaande vrijdagavond (23 september) komen wij weer langs de deuren om loten te 

verkopen. Deze lotenverkoop is onderdeel van de landelijke Grote Club Actie. Wij halen 

hiermee een aanzienlijk bedrag op voor onze korfbalvereniging voor zowel leuke dingen als 

ook de noodzakelijke. De loten kosten € 3,00 per stuk en kunnen alleen via machtiging worden 

verkregen, dit in verband met de veiligheid van onze leden. Wanneer u niet thuis bent krijgt u 

van ons een kaart in de brievenbus met een QR-code zodat u ons alsnog kunt steunen door 

het kopen van loten. De uitslag van de loterij wordt op 6 december bekend gemaakt.  

Wij hopen ook dit jaar weer op de steun van Vlierden! 

 

TENNISCLUB VLIERDEN 

Afgelopen weekend heeft ons jeugdteam 2 van de 6 punten weten te behalen 

tegen ‘t Slotje. De dames hebben gelijk gespeeld en het mix-team heeft 

verloren.  

Vrijdag 23 september spelen beide seniorenteams thuis. De dames tegen Meijel en het mix-

team tegen Weert-oost. Zondag gaat de jeugd naar Asten. Op woensdag 28 september 

hebben de dames een uitgestelde wedstrijd tegen Packador in Someren. 

 

VOETBALVERENIGING SPV 

Programma zaterdag 24/09 vertrek/aanw. aanvang 

 

SPV Veteranen - sv De Braak (B) 16:30 17:00  
 

Programma zondag 25/09   aanvang 
 

BAVOS 1 

BAVOS 4 

Ysselsteyn 5 

ONDO VR 18+ 1 

-

- 

- 

- 

SPV 1 

SPV 2 

SPV 3 

SPV/Deurne VR 18+ 1 

 14:30 

10:00 

10:30 

12:00 

 

 

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! 


