HET TROMMELTJE
MEDEDELINGENBLAD VLIERDEN

NO. 28

21 augustus 2019

Kopij voor het volgende nummer: vóór maandag 26 augustus 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A,
of e-mail sturen naar: hettrommeltje@gmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl

Zondag 25 augustus 10.00 uur Woord en Communieviering. Kerkkoor.
Intenties:

Harrie en Ria van Otterdijk-van der Horst vanwege de buurt
Piet en Sien Venner-Beijers, zoon Huub en schoondochter Nellie
Familie Driessen-Keijzer
Piet en Anneke Kersten-van Dooren vanwege sterfdag Anneke.
Wim van der Heijden

Mededelingen
1. De aanvangstijden van de zondagsvieringen in Vlierden zijn:
Eucharistievieringen, als pastoor Janssen naar Vlierden komt, beginnen om 9.00 uur.
Woord- en Communievieringen beginnen om 10.00 uur.
De aanvangstijden worden elke week in Het Trommeltje vermeld.
2. Intenties voor de vieringen in Vlierden kunt u opgeven:
Op zondagen als er een eucharistieviering is, na de viering achter in de kerk,
Telefonisch bij een van de leden van de contactgroep.
Telefonisch bij het Parochiecentrum in Deurne (0493-312486).
3. Aanmeldingen voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten lopen voortaan via het centrale
Parochiecentrum, Visser 2, in Deurne. 0493-312486; info@heiligewillibrorddeurne.nl
4. Voor informatie of klachten over de bezorging van Het Trommeltje kunt u bellen met 320946
5. Rekeningnummers t.n.v. de parochie Vlierden; IBAN nr NL29RABO 01545 02 103.

Hulp gezocht voor de Bieb op basisschool de Wegwijzer:
Na de vakantie zullen Petra van Heugten en Els Leenders, vanwege hun andere werkzaamheden, stoppen
met de Bieb op school. Wij bedanken hen voor hun enthousiaste hulp al die tijd!!
Hopelijk vinden we een minstens net zo enthousiaste vervanger voor hen. We zoeken iemand die het leuk
vindt om één keer per twee weken op donderdag van 11 tot 12 uur te helpen met het uitlenen van boeken
zodat de kinderen van de Wegwijzer volop kunnen blijven lenen en lezen!
Bent u, of kent u iemand die dat voor ons zou willen doen, laat het dan weten aan juf Hetty. Dit mag ook via
de mail hetty.vanbommel@prodas.nl

Oproep Scouting
De vakantie zit er weer op, iedereen weer naar school en ook bij Scouting Vlierden begint het seizoen volgende
week weer.
Bent u na de zomer aan het opruimen en heeft u nog haringen, scheerlijnen of een campingtafeltje over, wij
kunnen ze goed gebruiken.
Of heeft u nog uniformen/dassen/dasriemen of andere scouting spullen liggen waar u niets mee doet, wij kunnen
ze goed gebruiken en een 2de leven bieden bij andere leden.
Je kunt ze inleveren tijdens de open dag op 8 september van 14:00 tot 18:00 bij iemand van onze leiding of op
Vossenakker 10.
Lid (of leiding) worden, meld je aan tijdens de Open Dag (je mag 3x vrijblijvend komen proefdraaien)
Bestuur en leiding Scouting Vlierden

Soos de Pitstop
De school is weer begonnen, maar de soos gelukkig ook! Vrijdag 23 augustus kan je weer lekker bijtanken
van 19.30u - 21.30u in ’t Huis op de 1e verdieping. De soos is voor iedereen vanaf groep 7
(of bovenbouw van bijv. de Brigantijn) t/m 14 jaar. Ook vrienden en vriendinnen buiten Vlierden zijn welkom!
De eerste soosavond is voor iedereen gratis! Kom dus gerust een kijkje nemen of het iets voor jou is.
Meer informatie staat in de folder die op school wordt uitgedeeld. Heb je nog vragen neem dan contact met
ons op via soosdepitstopvlierden@gmail.com of kijk op onze facebookpagina Soos.De.Pitstop.

75 Jaar ‘Ons Vermaak’
Biljart vereniging ‘Ons Vermaak’ bestaat dit jaar 75 jaar. Dit willen we vieren middels een groots toernooi
voor alle (oud)leden en (oud)Vlierdenaren op wo. 9 t/m zat. 12 oktober. Van woensdag t/m vrijdag wordt er
gestreden om een finaleplaats op zaterdag.
Opgeven kan t/m 14 sept. als groep/familie/individu middels;
Email: r.weemen1@chello.nl
Whattsapp: 06-4546 3250
of aan de bar….
Tot dan,
Bestuur ‘Ons Vermaak’

TENNISCLUB VLIERDEN
13 sept begint de najaarscompetitie weer. Er doen 3 teams mee op de vrijdagavonden.
Aanmelden voor de wintercompetitie kan tot 10 september.
Voor de leden is het elke woensdagavond tossen om 20:00uur.

KORFBALVERENIGING DOT
Donderdag 22 augustus beginnen de trainingen van de jeugd weer.
Zaterdag 31 augustus gaan al onze jeugdteams naar het regiotoernooi in Heusden

Voetbalvereniging SPV
Programma jeugd
Datum en wedstrijd
24-8-2019
SPV JO19-1
― Olympia Boys JO19-1
SPV JO10-1
― Toernooi SJVV
Vervoer : geregeld door
leiders
SPV JO9-1
― Toernooi SJVV
Vervoer : geregeld door leiders

Aanw. Tijd
13:30 14:30
08:15 09:00

08:45

09:30

Scheidsrechter
Leiding zelf

