HET TROMMELTJE
MEDEDELINGENBLAD VLIERDEN

NO. 34

4 oktober 2017

Kopij voor het volgende nummer: vóór dinsdag 10 okt. 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A, of per
e-mail sturen naar: hettrommeltje@hotmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl/
ZONDAG 8 OKTOBER 09.30 UUR WOORD EN COMMUNIEVIERING (herenkoor)
Intenties:
Karel en Theodora van Otterdijk-van Hoof, hun dochter Antoinet en haar man Jan.
Jan Kusters vanwege zijn sterfdag.
IN MEMORIAM
Gisteren, dinsdag 3 oktober, is op 77-jarige leeftijd Henk van den Broek, Schooteind 3, overleden.
De uitvaart vindt plaats a.s. zaterdag 10.30 uur in onze parochiekerk.
Dat hij moge rusten in vrede.
KERKHOFONDERHOUD
a.s. Vrijdag, 1e vrijdag van de maand, wordt de werkgroep weer om 09.00 uur verwacht.
ENVELOPPENACTIE HET TROMMELTJE
Om de onkosten te bestrijden die samenhangen met het wekelijks laten drukken en verspreiden van Het
Trommeltje, houden we ook dit jaar weer onze – inmiddels bekende – enveloppenactie. Tegelijk met Het
Trommeltje van deze week hebt u daarom een envelop ontvangen die komende dagen / week weer bij u
wordt opgehaald.
U zou onze financiële zorgen enorm verlichten en het voortbestaan van Het Trommeltje waarborgen als u
bereid zou zijn om de jaarlijkse kosten – per gezin minimaal € 7,50 – via de envelop te vergoeden.
Ook de verenigingen in Vlierden worden vriendelijk verzocht hun jaarlijkse bijdrage te voldoen op
NL29RABO 01545 02 103 t.n.v Parochie Vlierden o.v.v. “Het Trommeltje”.
Wij danken u al bij voorbaat voor uw steun. Contactgroep Vlierden.

Op dinsdag 10 oktober bent u weer van harte welkom om met ons van gedachten te wisselen, vragen te
stellen of informatie te ontvangen over bepaalde zaken, tijdens de inloop van 20.00 uur tot 20.30 uur op de
vergadering van Samen Vlierden in ‘t Huis.
ENJOY IT ALL!
To Enjoy is er klaar voor. U ook?
Het belooft een grandioze show te worden met vele BV’ers (Bekende Vlierdenaren).
Voor kaartjes kunt u terecht bij cafetaria Maarten & Tineke, haarstudio Suus en café Thijssen.
Tot 7 oktober in ’t Huis. Aanvang: 20.30 u, zaal open: 20.00 u.
ACTIVITEITENKALENDER 2018
Herinnering aan alle verenigingen om vóór 7 oktober 2017 de lijst van activiteiten voor de kalender van 2018
(Samen Vlierden) in te leveren bij Peter van Veelen, Boerhaavestraat 22, Email pvanveelen@xs4all.nl
REUNIE PONYCLUB DE BIKKELDRAVERTJES EN RIJVERENIGING St. WILLIBRORDUS
Op 14 oktober a.s. wordt er een reunie gehouden van de ponyclub en rijvereniging. Er zijn al een flink aantal
aanmeldingen, dus wij verwachten een grote opkomst. Bent U, of kent U oud-leden die hiervan nog niet op
de hoogte zijn, laat het diegene nog weten, en meld je nog aan !
Aanmelden kan via mail ; psvsintwillibrordus@gmail.com of tel/App 06-22028080. We vragen een kleine
bijdrage van 10 euro p.p. graag overmaken op reknr. NL09Rabo01545592188 t.n.v. St Willibrordus o.v.v.
reunie en je naam. Lokatie T Huis . Aanvang om 19.30u
MOLENNIEUWS..
Zoals u ongetwijfeld al is opgevallen draait de molen Johanna-Elisabeth al een paar weken niet meer. Dit
zal nog enkele weken duren. De reden is de restauratie van de molen door Adriaens molenbouw en de
grote schilderbeurt door schildersbedrijf Dirks. De staartbalk is vervangen alsmede de rechter lange schoor
en de korte spruit. Ook van het achter keuvelens zijn de stijlen aangescherfd. Er zijn ook 12 nieuwe
kruipalen gemaakt en geplaatst door de molenaar (robinia). Als alles over een paar weken weer in orde is
kan hij weer draaien en malen tot genoegen van velen. Ook u bent welkom. Gr. de molenaar: H.Smits

BILJARTCLUB ONS VERMAAK
Team-1 verloor met 8-0 van Vriendenkring in een zeer matige wedstrijd.
Team-2 bracht het er beter van af. Zij wonnen met 6-2, ook van Vriendenkring.
KLOKHUIS
Lieve mensen in Vlierden
Er zijn weer poppetjes en Diertjes te sparen bij Plus en Jan Linders. (gratis bij de boodschappen)
Op het Klokhuis willen wij er sorteerwerkjes van maken voor onze deelnemers.
Dus wie nog poppetjes, diertjes of stickers heeft en er niets mee doet, op het Klokhuis kunnen wij ze goed
gebruiken. U kunt ze afgeven in Deurne op het Klokhuis Dubloen 10 of in Vlierden bij Annelies
Pastoriestraat 29 . Bij voorbaat dank. Team Het Klokhuis dagbesteding ORO
KORFBALVERENIGING DOT
Tijdens de druk bezochte jaarvergadering, op 2 oktober, van korfbalvereniging D.O.T. werd Bianca Venner
in het zonnetje gezet.
Bianca is al 25 jaar trainer/coach, ze begon op haar 12de, en heeft de welpen t/m de senioren getraind en
begeleid.
Tien jaar geleden heeft ze haar officiële KNKV korfbaltrainer diploma behaald.
Tijdens deze vergadering werd ook stil gestaan bij het 25 jarig jubileum van Sissi Scheurs, zij was deze
avond helaas verhinderd.
Sissi heeft inmiddels een oorkonde en een speld ontvangen van de KNKV.

Programma
Zaterdag 7-10
DOT (V) E1 – Treffers F1

9.30 u.

Aanw. 8.45 u.

Hoge Zijden, Vlierden

DOT (V) D1 – SVOC D1

10.30 u.

Aanw. 9.45 u.

Hoge Zijden, Vlierden

DES B1 – DOT (V) B1

12.30 u.

Aanw. 11.05 u.

Soetendaal, Vierlingsbeek

12.00 u.

Aanw. 10.10 u.

Den Alst, Beuningen GLD

20.00 u.

Aanw. 19.15 u.

Hoge Zijden, Vlierden

Zondag 8-10
Nas 1 – DOT (V) 1
Woensdag 11-10
DOT (V) MW 1 – HBSV MW 1

VOETBALVERENIGING SPV
Programma Senioren
Zondag 8 oktober.
RKGSV 1-SPV 1 14:30uur; SPV 2-Stiphout-Vooruit 2 11:00 uur;
NWC 10-SPV 3 12:00uur; Avanti`31 VR 2-SPV VR 1 10:00 uur.
Programma veteranen op zaterdag 07 oktober
SPV - R.K. P.V.V., aanvang 17:00 uur, aanwezig 16.30 uur.
Programma SPV junioren voor komend weekend
Datum en wedstrijd
7-10-2017
SPV JO19-1
MULO JO17-4

Vertrek
− Ysselsteyn JO19-1
− SPV JO17-1

Aanw.
13:30

Tijd Scheidsrechter
14:30 Thomas Koolen

14:00

15:00

12:00

13:00

Vervoer: Hannes Haazen, Janne Vogels, Jeffrey Klomp, Daan Rutjens, Jens Verberne

Someren JO15-4

− SPV JO15-1G

Vervoer: Stan Coppens, Stan Joppe, Lucas v. Duijnhoven, Stijn Aldenzee, Guus v, Moorsel

− SPV JO13-1G

10:30

11:30

− SPV JO10-1

09:30

10:30

09:00

09:30

SPV JO8-1

− ZSV JO9-2
− Gemert JO8-3

09:00

09:30

Boekel Sport JO8-1

− SPV JO8-2

08:30

09:30

Olympia Boys JO13-1
Vervoer: Fiets

Someren JO10-1G

Vervoer: Willem v. Otterdijk, Jens Schlösser, Gijs v.d. Acker

SPV JO9-1G

Vervoer: Bram Kuijpers, Ruben v.d. Berk, Levi Rinket

