
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

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 

                        Jan, Nel en Wil van Rooij 
 

Zondag 09 oktober 09:00 uur: Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor 

Voorganger: Pastoor Dieter Hedebouw  

      Intenties:   Annie van de Ven en overige overleden leden van het dames- en herenkoor. 
 

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

 

SAMEN VLIERDEN – INLOOPAVOND NIEUWE BEWONERS 

Zoals eerder vermeld willen we een vervolg geven aan de in april 2019 

gehouden inloopavond voor nieuwe inwoners. 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. 
 

RESTAURANTMIDDAG KBO 

Op woensdag 5 oktober vindt er weer een restaurantmiddag plaats in ’t Huis en wel van 17:00 

uur tot 19:00 uur. De zaal is open vanaf 16:30 uur. 

Wel ingeschreven maar verhinderd? Dan graag afmelden (tot uiterlijk zondag 02 

oktober) bij Martha van Otterdijk tel.: 0493-316249. Martha kan dan nog tijdig 

andere KBO leden die hier graag aan willen deelnemen benaderen, zodat er weer 

een dertigtal personen kan genieten van een heerlijke en gezellige maaltijd. 

 

CARNAVALSVERENIGING DE DORSTVLEGELS - BEGELEIDING DANSMARIETJES  

We zijn op zoek naar personen voor het trainen en het begeleiden van onze 

dansmarietjes tijdens repetities en optredens. Ben jij iemand die het leuk vindt om 

een dans in elkaar te zetten en weg te leren of vind je het leuk om tijdens 

activiteiten/optredens de meiden te begeleiden, dan zijn we op zoek naar jou! 

Heb je interesse of wil je meer informatie neem dan contact op met Gera van 

den Heuvel via: 06-20309128. 

 HET TROMMELTJE 
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Kijk voor meer informatie of het laatste 

nieuws op: www.samenvlierden.nl 
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BILJARTVERENIGING ONS VERMAAK 

Uitslagen afgelopen week: Team 1 won overtuigend van HGL (het groene 

laken) met 6-2. Uitschieter was de partij van Rinie Weemen met een gemiddelde 

van ruim 3,5. Team 2 speelde gelijk tegen Neerkandia, uitslag 4-4. 

Programma komende week: Team 1 speelt thuis tegen Helenaveen en team 2 speelt uit tegen 

Helenaveen.  
 

KORFBALVERENIGING DOT 

Programma zaterdag 01/10 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
Oxalis F1 

Dakos E2 

Oranje Wit E3 

Arcades C1 

- 

- 

- 

- 

DOT F2 

DOT E1 

DOT E2 

DOT C1 

08:45 

08:40 

10:00 

12:45 

09:45 

09:30 

10:45 

13:30 

Wienus, Hegelsom 

De Plagge, Someren 

Klaverblad, Leunen 

Moostdijk, Neerkant 
 

Programma zondag 02/10 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
DOT 2 - Gazelle 1 10:00 11:00 Hoge Zijde, Vlierden 
 

Programma woensdag 05/10 vertrek/aanw. aanvang locatie 
DOT MW1 - OEC MW1 19:15 20:00 Hoge Zijde, Vlierden 

 

TENNISCLUB VLIERDEN 

Afgelopen zondag heeft onze jeugd thuis gewonnen van Asten. De dames 

verloren van Meijel. Vrijdag 30 september gaan de dames naar Heythuysen, en 

de jeugd gaat zondag naar Gemert. 
 

VOETBALVERENIGING SPV 

Programma zaterdag 01/10 vertrek/aanw. aanvang 

 

SJVV - SPV Veteranen 16:15 17:00  
 

Programma zondag 02/10   aanvang 
 

SPV 1 

SPV 2 

SPV 3 

SPV/Deurne VR 18+ 1 

-

- 

- 

- 

Vrij 

ZSV 4 

Deurne 7 

Venhorst VR 18+ 1 

  

12:30 

10:30 

11:00 

 

 

 

→ in Deurne 
 

Programma dinsdag 04/10     

Wilhelmina-Boys 2 - SPV 1  20:00  

 

MOLENNIEUWS  

Op zondag 2 oktober wordt de Peellandse Molendag gehouden. Alle molens van 

de Peellandse Molenstichting draaien en/of malen die dag. Ook molen Johanna-

Elisabeth in Vlierden doet mee De muziekgroep Sakkerdju is bereid gevonden om 

bij drie molens hun muzikale klanken te laten horen, in Vlierden is een optreden 

gepland van 16:00 uur tot 16:45 uur. Molenbezoekers en muziek-liefhebbers zijn 

van harte welkom op zondag 2 oktober tussen 10:00 uur en 17:00 uur. Dit jaar staat in het teken 

van het 50-jarig jubileum van het ‘Gilde van Vrijwillige Molenaars’. De afdeling Brabant heeft 

aan alle molens in Brabant een Brabantse vlag geschonken met daarin de verschillende 

molens afgebeeld. In oktober zal deze vlag gebruikt worden als de molen geopend is.  

Neem voor een excursie of een rondleiding gerust contact met ons op.  

Molenaars H. Smits en H. Keijzers. 
 


