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Zaterdag 12 september 12.30 uur Eucharistieviering i.s.m. werkgroep en
communicanten. Voorganger: Pastoor Janssen.
Zondag 13 september 09.00 uur Eucharistieviering. Voorg.: Pastoor Janssen
Intenties:

Overleden familie van Rijssel-Keijzers.

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/Weekblad voor Deurne 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. 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

Corona- geboden bij kerkbezoek:
1
2
3
4

Volg de aanwijzingen: Bij de ingang staat iemand die uw naam op de presentielijst aftekent.
Kom niet bij verkoudheid, hoesten, niesen of koorts
Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Gebruik alleen de plaatsen die hiervoor beschikbaar zijn.
Ontsmet uw handen bij binnenkomst.

Korfbalvereniging DOT
Jubilaris DOT Vlierden, Toos Venner al 50 jaar scheidsrechter
Donderdagavond 3 september werd er een wedstrijd tussen de senioren en de midweek van
DOT georganiseerd. Het was een verrassingswedstrijd voor de scheidsrechter Toos Venner die
tot na het eerste fluitsignaal nog nergens van op de hoogte was. Toos fluit al 50 jaar voor de
vereniging, wat een bijzondere prestatie is! Om haar in het zonnetje te zetten waren de leden van
DOT en de familie van Toos gevraagd bij de wedstrijd aanwezig te zijn om de jubilaris haar wedstrijd
te zien fluiten. Na de wedstrijd werd er nog wat gedronken op het veld, een woordje gesproken en
is Toos bedankt met een bos bloemen en een gouden fluit.

Biljartvereniging Ons Vermaak
De libre competitie gaat weer van start met 2 teams.
Team 1 speelt met: Jan Thijssen, Wim Smits, Rinie Weemen en Frans Thijssen
Team 2 speelt met: Geert Mennen, John v.d. Heuvel., Leo Vermeulen en Patrick Verberne
De eerste wedstrijd speelt team 1 uit tegen O en O uit de Walsberg
Team 2 speelt uit tegen TBK uit Griendtsveen.

Tennisclub Vlierden
Vrijdag 11-9 start de competitie weer. Wij doen mee met 3 teams.
Dames dubbel 2e klasse, speelt uit tegen Grootveld (Panningen)
Damesdubbel 4e klasse, ontvangt thuis Heeze 2.
Mixdubbel 1e klasse, speelt uit tegen Ysselsteyn.

Korfbalvereniging DOT
Programma
Zaterdag 12-9
Arcades F2 – DOT F1

10.00u. Aanw. 9.15u.

De Moostdijk, Neerkant

DOT E1 – SVOC ’01 E1

10.30u. Aanw. 9.45u.

Hoge Zijden, Vlierden

SVOC / UNITED C1 – DOT
C1

12.30u. Aanw. 11.15u. De Heesakker, Oirlo

Zondag 13-9
DOT 2 - Spes 3

10.30u. Aanw. 9.30u.

Hoge Zijden, Vlierden

DOT 1 – Flash 1

12.00u. Aanw. 11.00u. Hoge Zijden, Vlierden

Voetbalvereniging SPV
Programma senioren
Donderdag 10 september
SPV 2 - Neerkandia 2
Zaterdag 12 september
SPV 3 Rood Wit `62 8
Zondag 13 september
HBSV 1 (Hout Blerick) - SPV 1
Bruheze 3 - SPV 2
SPV 4– SV de Braak 8
ST SPV/Deurne VR 1 – SV Venray VR 1

19:30 uur.
18:00 uur.
14:30 uur.
11:00 uur.
11:00 uur.
11:00 uur. In Deurne.

Programma veteranen
Zaterdag 12 september
SPV – Deurne, aanvang 17:00 uur, aanwezig 16.30 uur.

GGD start Gezondheidsmeter naar gezondheid en leefgewoonten in de regio
Vanaf 7 september start de GGD Brabant-Zuidoost een groot onderzoek (GGD
Gezondheidsmeter 2020) naar de gezondheid en leefgewoonten van inwoners van 18 jaar en
ouder in de regio Zuidoost-Brabant. Ruim 68.000 willekeurig gekozen mensen krijgen een
uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schriftelijk. We voeren het
onderzoek samen uit met de andere GGD’en in Nederland en met het CBS en RIVM.
Waarom dit onderzoek?
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van inwoners van 18
jaar en ouder. Hierbij maken we onderscheid tussen de groepen 18 t/m 64 jaar en 65-plus.
Deelnemers aan het onderzoek krijgen vragen over thema’s als gezondheid, welzijn, participatie,
veiligheid en de beleving van de woonomgeving. De overheid, gemeenten en andere organisaties
gebruiken de resultaten voor de ontwikkeling en bijsturing van hun beleid om de gezondheid van
inwoners te verbeteren.
Door de landelijke samenwerking met GGD GHOR Nederland, het RIVM en het CBS levert het
onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland. De resultaten van de GGD
Gezondheidsmeter zijn medio 2021 bekend.
Uitnodiging ontvangen?
De GGD hoopt op een hoge respons. Want hoe meer mensen meedoen aan het onderzoek,
hoe betrouwbaarder het beeld dat gemeenten krijgen van de gezondheid en leefgewoonten
van alle inwoners. En dat is belangrijk om goede beleidskeuzes te kunnen maken.

