HET TROMMELTJE
MEDEDELINGENBLAD VLIERDEN

NO. 35

11 oktober 2017

Kopij voor het volgende nummer: vóór dinsdag 17 okt. 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A, of per
e-mail sturen naar: hettrommeltje@hotmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl/
ZONDAG 15 OKTOBER 09.30 UUR WOORD EN COMMUNIEVIERING (dameskoor)
Intenties:
Frans Kanters vanwege zijn verjaardag
Overleden ouders Kanters-Berkers en overleden familie
Overleden ouders Bennenbroek-van Leeuwen en overleden familie
Nellie Sleegers-van Rijssel en dochter Miriam.
MEDEDELINGEN
1. Voor vragen over parochie of kerkelijke zaken, alsmede voor een eventueel huisbezoek van pastoor
P.Schellens kunt u bellen met Jo Buijtenweg tel. 314070.
2. Aanmeldingen voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten lopen voortaan via het centrale
Parochiecentrum, Visser 2, in Deurne. 0493-312486; info@heiligewillibrorddeurne.nl
3. `s Zondags kunt u na de dienst van 09.30 misintenties opgeven hier op de pastorie
4. Rekeningnummers t.n.v. de parochie Vlierden; IBAN nr NL29RABO 01545 02 103.
5. Voor informatie of klachten over de bezorging van Het Trommeltje kunt u bellen met 320946

KBO
Woensdag 18 oktober is er weer een gezellige Liederentafel in ´t Huis . Aanvang 14.00 uur
ZWERFAFVAL
Wellicht is het u opgevallen dat Vlierden en de St. Jozefparochie er opgeruimd bijliggen. Dit komt doordat
Fanfare Wilhelmina Vlierden in opdracht van de gemeente Deurne het zwerfafval opruimt. Wilt u ons hierbij
helpen, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze vereniging:
secretariaat@fanfare-vlierden.nl. Ook worden wij op dit adres graag getipt als u ergens zwerfafval aantreft
maar met het schoonhouden van uw eigen stoep steunt u uw plaatselijke Fanfare ook al!
Bij voorbaat dank namens Fanfare Wilhelmina.
SCOUTING
Attentie aan alle bevers, welpen, scouts, explorers en roverscouts. Willen jullie vóór 15 oktober het geld en
evt. niet verkochte loten weer inleveren bij Theo, Tabaksakker 7 .
Dan kan hij dit weer afhandelen met onze penningmeester.

BILJARTCLUB ONS VERMAAK
Team-1 won met 6-2 van Vriendenkring-B. Invaller Wim Smits speelde met een gemiddelde van 3,12 zeer
sterk.
Team-2 won ook met 6-2 van `t Turfke-B. Zij zijn nu lijstaanvoerder.
KORFBALVERENIGING DOT

Programma
Zaterdag 14-10
SWIFT D2 – DOT (V) D1

10.00 u.

Aanw. 9.00 u.

De Vilgert/Theo Lommen, Velden

DOT (V) B1 – Klimop B1

11.30 u.

Aanw. 10.30 u.

Hoge Zijden, Vlierden

11.00 u.

Aanw. 10.00 u.

Hoge Zijden, Vlierden

Zondag 15-10
DOT (V) 1 – VIOS (O) 1

VOETBALVERENIGING SPV
Programma Senioren zondag 15 oktober.
SPV 1-PVV 1
14:30uur;
SPV 3-Someren 13 uitgesteld

Liessel 2-SPV 2
11:30 uur;
SPV VR 1-FC Cranendonck VR 2 uitgesteld

Programma SPV Veteranen op zaterdag 14 oktober
S.J.V.V. - S.P.V., aanvang 16:30 uur, vertrek 15.45 uur.

Programma SPV junioren voor komend weekend
Datum en wedstrijd
14-10-2017

Vertrek
Aanw.
11:45

Tijd Scheidsrechter
13:00

− Rood Wit'62 JO17-5
− Liessel JO15-2

12:30

13:30 Patrick Thijssen

10:45

11:45 Teun Berkers

09:30

10:30 Matteo Trovatello

SPV JO10-1

− SSE JO13-2G
− Mierlo Hout JO10-4

09:30

10:30

Stiphout Vooruit JO9-2

− SPV JO9-1G

08:00

09:00

08:45

09:30

09:00

09:30

Handel JO19-1

− SPV JO19-1

Vervoer: Fenn Slot, Rob Nooijen, Rins v.d Wallen, Tom v.der Bolt, Bas Leesberg

SPV JO17-1
SPV JO15-1G
SPV JO13-1G

Vervoer: Amber v. Roosmalen, Finn v.d. Voorde, Harry-Alexander

Liessel JO8-1

− SPV JO8-1

Vervoer: Stan Tielenmans, Harm Beijers, Jan Renders

SPV JO8-2

− Gemert JO8-4

Werkgroep speelveldjes
Donderdag 28 september is de werkgroep speelveldjes weer voor het eerst na de zomervakantie
bij elkaar gekomen. Voor de vakantie hebben we een enquête uitgezet en via deze weg
informeren we u graag over de uitkomsten hiervan. We hebben de vragen nog eens voor u op een
rijtje gezet, met daarbij per vraag het resultaat.
1. Heeft u kinderen/kleinkinderen in de leeftijd tot 18 jaar. Zo ja, hoeveel en in welke leeftijd?
50% van de kinderen/kleinkinderen is 0-6 jaar
40% van de kinderen/kleinkinderen is 6-12 jaar
9% van de kinderen/kleinkinderen is 12-18 jaar
2. Maakt u gebruik van de huidige speelveldjes?
84% maakt hier gebruik van, 16% maakt hier geen gebruik van.
3. Bent u tevreden over de huidige speelveldjes?
40% is tevreden, 60% is niet tevreden.
4. Hoelang bent u bereid te lopen voor een speelveldje?
30% 0-5 min. 55% 5-10 min. 15% 10-15 min.
5. Wat zou u ervan vinden als er een groot speelveld zou komen op een (meer) gecentreerde
locatie?
77% is hier voor. 5% is hier tegen. 18% heeft hierin geen voorkeur.
6. Heeft u ideeën voor een geschikte locatie. Zo ja, welke locatie(s)?
Pleintje bij de kiosk
Bij de street (oude gymzaal)
Veldje bij Bert & Ernie / school
Voetbalveld
Petersakker
Hoge zijdeweg
Bij het Fletcher hotel
7. Mag het een ontmoetingsplek worden voor jong en oud?
90% gaat hiermee akkoord, 10% heeft dit liever niet.
De volgende stap is dat we opnieuw in gesprek gaan met de gemeente om op basis van
bovenstaande te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn binnen ons dorp. Heeft u opmerkingen,
vragen en/of ideeën? U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te denken! Spreek gerust
één van ons aan of stuur een mailtje naar: secretariaat@samenvlierden.nl

