HET TROMMELTJE
MEDEDELINGENBLAD VLIERDEN
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30 mei 2018

Kopij voor het volgende nummer: vóór maandag 4 juni 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A, of
e-mail sturen naar: hettrommeltje@gmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl/
ZONDAG 3 JUNI 09.30 UUR EUCHARISTIEVIERING
Voorganger: Pastoor Janssen. Samenzang.
Intenties:
Anna Hikspoors vanwege de buurt
Overleden familie van Rijssel-Keijzers.
Wim van Dooren vanwege zijn verjaardag.
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
6. Op 9 en 10 juni viert pastoor Paul Janssen zijn zilveren priesterjubileum in de grote kerk in
Deurne. De uitnodiging om daarbij te zijn staat op de laatste pagina van dit Trommeltje. In
verband met dit jubileum is er zondag 10 juni geen viering in de Vlierdense parochiekerk.
Contactgroep Vlierden
KERKHOFONDERHOUD
a.s. Vrijdag, 1e vrijdag van de maand, wordt de werkgroep weer om 09.00 uur verwacht

DE GOEDE DOELENWEEK VLIERDEN KOMT ER AAN !
De collectanten zijn er klaar voor!
Op 5 of 6 juni worden de enveloppen voor de Goede Doelen bij u thuis bezorgd.
In de envelop vindt u een brief met uitleg over de gang van zaken en een intekenlijst.
Op 12 of 13 juni wordt de envelop weer bij u opgehaald.
De collecte is anoniem
Eind juni kunt u van ons een verantwoording verwachten in ’t Trommeltje.
De Goede Doelen hebben uw bijdrage hard nodig om hun goede werk te kunnen doen!
GILDE St. WILLIBRORDUS
Afgelopen zondag werd voor de 31-ste keer door het gilde de schietwedstrijd georganiseerd
voor de Vlierdense bevolking. Het was dit keer een taaie vogel en er waren maar liefst 537
schoten nodig om de puist te slechten. Mario Berkers werd de gelukkige winnaar.
ZijActief
Op woensdag 6 juni organiseert ZijActief Vlierden de rayonwandeltocht voor de afdelingen
Asten Heusden Ommel en Vlierden.
Starten kan van 18.30 u tot 19.00 uur vanaf het adres van Hannie Raaijmakers Esdonk 15
Op woensdagavond 30 mei is vanaf 19.00 uur de feestelijke uitreiking van de clubkascampagne op het
veldje bij de kiosk. Iedereen is welkom.

ASPERGE-FIETSROUTE.
In het kader van Brabant Europese regio van gastronomie organiseert VVV Asten a.s. zondag 3 juni een
Asperge-Fietsdag. De route is 36 km lang en voert langs diverse asperge kwekers in Asten Deurne Liessel
en Vierden. Van 11.00 tot 17.00 uur is op iedere locatie iets te zien, beleven of te proeven
De deelnemers uit Vlierden zijn asperge boerderij Verberne en van Rijssel asperges. Hier is ook de route
gratis verkrijgbaar. Er kan vanaf elke knooppunt op de route gestart worden.
RESTAURANTMIDDAG KBO.
De restaurantmiddag, vindt weer plaats in ’t huis op woensdag 6 juni .
Deze middag is 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 3 juni bij Martha van Otterdijk
tel. 316249.
Martha kan dan nog andere KBO leden die graag hieraan deel willen nemen tijdig benaderen, zodat er weer
een dertigtal personen kan genieten van een heerlijke/gezellige maaltijd.
SOOS DE PITSTOP
29 juni is de laatste soosavond van het seizoen. Als afsluiting gaan we bowlen in Asten. We vertrekken
om 18.45u vanaf het MFA naar het Wapen van Asten. Om 21.30u gaan we weer op huis aan. Voor leden is
deze avond gratis. Niet-leden betalen €11,00, graag gepast en contant te voldoen op de dag zelf.
Voor deze avond zijn we ook nog op zoek naar ouders die heen en/of terug willen rijden.Graag bij het
opgeven ook doorgeven hoeveel kinderen er in de auto passen.
Wil jij mee? Geef je dan vóór 15 juni op via soosdepitstopvlierden@gmail.com. Zowel leden als niet-leden
moeten zich voor deze avond opgeven. Voor meer informatie zie de uitnodiging in de mail van 17 mei. Geen
uitnodiging ontvangen of heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar het bovenstaand e-mailadres.
SCOUTING
A.S. vrijdag 1 Juni gaan de welpen in Vlierden rond voor Heitje voor Karweitje.
U kunt ze ’s avonds tussen half 7 en half 9 aan de deur verwachten om kleine klusjes op te knappen.
Denk aan stoep vegen, afwassen, helpen in de tuin, e.d.
De welpen hebben een lijst bij van de scouting. Hierop kunt u uw naam, soort klusje en het bedrag invullen
wat ze er voor gekregen hebben.
Bij voorbaat dank en groetjes,
Leiding en welpen Scouting Vlierden
TENNISCLUB TCV
Afgelopen week uitslagen:
Donderdag mix Parkhoeven 1- Vlierden 1 gewonnen 0-4.
Vrijdag dames Packador 1 – Vlierden 1 verloren 4-0
Op Dreef 1 – Vlierden 2 gewonnen 1-3.
Mix Vlierden 1 –Vierlingsbeek 1 verloren met 1-3.
Laatste wedstrijden deze competitieronde:
Donderdag 31 mei speelt mix 1e klasse thuis tegen Wettenseind 1
Vrijdag 1 juni speelt dames 3e klasse uit tegen Budel 2
Dames 4e klasse speelt thuis tegen Deurne 2 (die ongeslagen bovenaan staat)
Mix team 3e klasse thuis tegen Helenaveen 1

KORFBALVERENIGING DOT
Programma
Donderdag 31-5
DOT 1 – Nas 1

20.15 u.

Aanw. 18.25 u.

Tovios, Ottersum

DAKOS E4 – DOT E1

10.00 u.

Aanw. 9.15 u.

De Renkant, Lierop

De Peelkorf B2 – DOT B1

11.45 u.

Aanw. 10.40 u.

De Vlies, Ysselsteyn

20.00 u.

Aanw. 19.15 u.

Hoge Zijden, Vlierden

Zaterdag 2-6

Woensdag 6-6
DOT MW1 – Melderslo MW1

VOETBALVERENIGING SPV
Wedstrijd Programma Senioren SPV Vlierden.
Donderdag 31 mei.
SPV 3-ONDO 4 19:30.
Zondag 3 juni.
Rood wit `62 3-S.P.V. 2 11:00;
S.P.V. VR 1-Tivoli VR 1 10:30.
Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
30-5-2018
Mierlo Hout JO17-2
─
SPV JO17-1G

Vertrek
Aanw. Tijd Scheidsrechter
18:30 19:30

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

Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
31-5-2018
S.V. Brandevoort JO134G
─
SPV JO13-1

Vertrek
Aanw. Tijd
18:00

Scheidsrechter

19:00

Vervoer: Vince Leesberg, Max Welten, Tim Klomp, Revo den Holder

Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
2-6-2018
SPV JO19-1
─
Mifano JO19-2
SPV JO17-1G
─
Toernooi bij Valkenswaard
SPV JO15-1G
─
Toernooi bij ONDO
SPV JO13-1
─
Toernooi bij Lierop
SPV JO10-1
─
Toernooi bij ZSV Zeilberg
SPV JO8-2
─
Toernooi bij ZSV Zeilberg

Vertrek
Aanw. Tijd Scheidsrechter
13:15 14:30 Thomas Koolen

* De vertrektijden en wie moet rijden worden door de leider geregeld via de groepsapp.
Wedstrijdprogramma SPV Veteranen op zaterdag 2 juni .
S.J.V.V. Veteranen toernooi: aanvang 12:30 uur, vertrek 11.45 uur met de fiets

