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Zondag 26 mei 09.30 uur Eucharistie - 1e Communieviering.
Voorganger: Pastoor Janssen
Intenties:
Frans Manders opa van Tim Bankers.

Donderdag 30 mei Hemelvaart 10.00 uur Woord en Communieviering (kerkkoor)
Intenties:

Overleden leden Gilde St. Willibrordus
Familie Driessen-Keijzer
Fer en Drieka Fransen-Verberne
Grardje en Dien van Otterdijk-Derks.

Mededelingen
1.

2.

3.
4.
5.

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.
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).
Aanmeldingen voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten lopen voortaan via het centrale
Parochiecentrum, Visser 2, in Deurne. 0493-312486; info@heiligewillibrorddeurne.nl
Rekeningnummers t.n.v. de parochie Vlierden; IBAN nr NL29RABO 01545 02 103.
Voor informatie of klachten over de bezorging van Het Trommeltje kunt u bellen met 320946

Bericht van basisschool de Wegwijzer.
Gezocht: vrijwilligers tussenschoolse opvang
Wij zijn naarstig op zoek naar TSO (tussen schoolse opvang) medewerkers die op ma, di en do kunnen komen
helpen bij de tussen schoolse opvang op BS De Wegwijzer van 12.00-13.00. Heeft u hier interesse in of kent u
iemand die hier mogelijk interesse in heeft, dan kunt u uzelf melden bij Petra van Heugten,
emailadres: overblijven@wegwijzervlierden.nl. Zij kan u uitleggen, wat het overblijven exact inhoudt en wat de
financiële vergoeding is!

Praat u ook mee over maatschappelijke voorzieningen in Vlierden?
Wat vindt u van de maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, gemeenschapshuizen en sportlocaties in
Vlierden? Wij nemen uw mening graag mee in het plan voor de ‘Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt’
dat de gemeenteraad eind dit jaar vaststelt. Dit plan brengt in beeld of de gemeente Deurne in de dorpen en
wijken een goed voorzieningenniveau heeft. En welke slimme keuzes we daarin kunnen maken.
Meldt u aan:
Woont u in Vlierden en wilt u graag meepraten? Meldt u dan aan voor de gespreksavond op donderdag 6 juni
(aanvang 19:30 uur in ‘t Huis). U kunt een e-mail sturen naar info@deurne.nl, onder vermelding van
‘aanmelding gespreksavond’. Geef daarbij ook de datum aan, we organiseren de komende tijd namelijk meer
bijeenkomsten in verschillende dorpen en wijken.
Aanmelden kan ook telefonisch, via het centrale telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11.

KBO-Vlierden 60 jaar.
Langs deze weg willen wij alle verenigingen, leden en overige belangstellende danken voor hun goede wensen
en giften. Mede door uw belangstelling en inzet is ons 60 jarig jubileumfeest bijzonder goed geslaagd.
KBO-Bestuur

Rabobank Clubkascampagne
Afgelopen dinsdag was bij de kiosk de uitreiking van de cheques aan de deelnemende verenigingen. Alle
Vlierdense Verenigingen mochten een mooi bedrag in ontvangst nemen voor hun clubkas. Elke stem was dit
jaar €3,74 waard. Namens de verenigingen BEDANKT Samen Vlierden voor uw stem.

Spaarkas Gezellig Sparen
Met de kermis in aantocht staat ook het jaarlijkse Spaarkas lichten weer gepland. De uitbetaling vindt dit jaar
plaats op woensdag 29 mei (daags voor Hemelvaart). Leden zijn vanaf 20:30 van harte welkom in Café
Thijssen. De Spaarkas commissie houdt zitting tot 23:00 en voor een consumptie wordt natuurlijk gezorgd. We
zien jullie allemaal graag de 29e. Tevens is er dan gelegenheid voor nieuwe leden om zich aan te melden.
Het Bestuur, Frank, Michiel en Peter

Gilde Sint Willibrordus
Verbroederingsschieten
Op zondag 26 mei komen de vier gilden van Deurne St. Antonius-abt en St. Joris Deurne, St. Hubertus Liessel
en St. Willibrordus Vlierden bijeen om te gaan schieten om de broederschapsdrager van de vier Deurnese
gilden. Aan het schieten mogen deelnemen alleen geüniformeerde leden van de vier Deurnese gilden en
legitimatie is verplicht. De organisatie is dit jaar in handen van het Vlierdense gilde.
De bijeenkomst is om 12:45 uur in gildehuis Thijssen, waar ook de inschrijving en loting is. Vandaar vertrekken
de 4 gilden om 13:30 gezamenlijk naar het schietterrein aan de Karnweg.
Het bevrijden van de vogel zal worden gedaan door pastoor Janssen, burgemeester Mak met de wethouders,
een afvaardiging van het bestuur Kring Peelland en coördinator Karel Koolen. Daarna gaan de gildebroeders en
-zusters in volgorde van loting strijden om de broederschapsdrager. De jeugd onder de 16 jaar strijden om hun
broederschapsdrager.
Optrekdag met Koningsschieten
Hemelvaartsdag 30 mei is de grote dag van het gilde. De dag begint met het bijeenkomen om 9:30 uur in
gildehuis Thijssen. Om 10:00 is er de gebedsdienst in de kerk, welke wordt voorgegaan door Karel Koolen. Na
de dienst zullen we de koffietafel nuttigen in het gildehuis.
Om 11:45 vertrekken we naar de schutsboom bij de schuttershut, waar om 13:30 het schieten zal beginnen. Het
bevrijden van de vogel zal worden gedaan door Karel Koolen namens de pastoor, Burgemeester Mak,
wethouder Schlösser en een afvaardiging van bestuur Kring Peelland. Vervolgens schiet koning Hennie
Fransen. Mocht de vogel blijven staan (en dat doet ie), zal de koning zijn zilver afleggen en zal koningin
Anselma haar titel teruggeven. Dan barst de strijd pas goed los en zullen we te weten komen wie tot 2022 de
koning zal zijn.
De receptie van de nieuwe koning is op zaterdag 15 juni in gildehuis Thijssen. Dit in afwijking tot de datum
welke is vermeld op de dorpskalender.

Biljartclub Ons Vermaak
Team-1 won met 2-6 van d`n Anloup. Ronald van Herpen speelde als reserve 2 x 1-1. Jan Thijssen Leo
Vermeulen wonnen.
Team-1 speelde ook nog 4-4 tegen Vriendenkring. Wim Smits en Ronald van Herpen wonnen.
Team-3 speelde ook 2 wedstrijden. Een wedstrijd werd met 6-2 gewonnen door Rinie Weemen, Huub Thijssen
en Leo Vermeulen. De 2e wedstrijd werd met 2-6 gewonnen van OLV. Winnaars: Geert Mennen, John vd
Heuvel en Leo Vermeulen.

Soos de Pitstop
Vrijdag 24 mei van 19.30u-21.30u is het weer soos! Dit is de laatste gewone soos van dit schooljaar. Het
seizoen sluiten we 28 juni af met een gezellige activiteit. Meer informatie hierover hoor je tijdens de soos of lees
je in de nieuwsbrief.
Tot vrijdag!

Tennisclub Vlierden
Donderdag 23 mei ontvangt ons mixteam 2e klasse Afferden thuis.
Vrijdag 24 mei ontvangen onze dames 4e klasse het team van Op Dreef 2. En speelt ons mixteam 1e klasse
tegen De Geer in Beugen.
Met nog twee speelrondes te gaan, staan onze vrijdagteams beide in de middenmoot, en ons donderdagteam
staat nog bovenaan.

Korfbalvereniging DOT
Programma
Zaterdag 25-5
Gazelle E1 – DOT E1

10.00u.

Aanw. 8.30u.

Aan de Allee, Limbricht

DOT D1 – De Peelkorf D1

10.30u.

Aanw. 9.45u.

Hoge Zijden, Vlierden

10.00u.

Aanw. 8.25u.

Eerselsedijk 40, Bergeijk

Zondag 26-5
Eyckelkorf – DOT 1

Voetbalvereniging SPV
KAMPIOENSWEDSTRIJD:
a.s. Zondag 26 mei krijgt S.P.V 1 nogmaals de kans om kampioen te worden in de 5e klasse E.
SPV 1 speelt dan de uitwedstrijd tegen Boerdonk 1 14:30 uur.
Na de jammerlijk verloren 1e kans, gaan we a.s. zondag met zijn allen naar Boerdonk om daar het team van
trainer Mario Plugers aan te moedigen.
We gaan daar alsnog het zo gewenste KAMPIOENSCHAP proberen te behalen.
Na afloop van de wedstrijd zal op Sportpark de Hoge Zijde de jaarlijkse
seizoensafsluiting plaatsvinden. Mocht het kampioenschap behaald worden zal daar tevens het grote
kampioensfeest losbarsten!! Wij hopen op Uw aller aanwezigheid, steun en support.
Tot zondag in Boerdonk!!
Bestuur S.P.V Vlierden.
Programma Senioren:
Donderdag 23 mei:
SPV 3-SV Someren 10
Zondag 26 mei:
Boerdonk 1-SPV 1
S.P.V.3-SV Deurne 6

19:15 uur.
14:30 uur;
11:30 uur;

Rood-Wit`62 3-SPV 2
SPV VR1-Emplina VR 2

11:00 uur;
10:30 uur.

Programma SPV veteranen 25 mei
Afsluiting seizoen en familie dag
Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
25-5-2019
SJVV JO19-1
─ SPV JO19-1

Vertrek
Aanw. Tijd Scheidsrechter
13:30 14:30

Vervoer: Joost v. Bree, Stan Verberne, Hannes Haazen, Ron v. Bommel

SJO Helmondia-Mulo JO15-4 ─ SPV JO15-1G

12:00

13:00

Vervoer: Kayleigh Looijmans, Lucas v. Duijnhoven, Stijn Aldenzee, Guus v. Moorsel

SPV JO12-1
Someren JO11-3G

─ Mierlo Hout JO12-1
─ SPV JO11-1

09:30
09:30

10:30 Geert Jeucken
10:30

07:30

08:30

09:00
08:00

09:30
08:45

Vervoer: Sam v. Leeuwen, Siem Rijkers, Jur Mennen

S.V. Brandevoort JO10-5

─ SPV JO10-1G

Vervoer: Toon v.d. Heuvel, Noah Welten, Amber v. Roosmalen

SPV JO9-1
NWC JO9-2G

─ S.V. Brandevoort JO9-2
─ SPV JO9-2

Vervoer: Tim v. Dijk, Sem Kuijpers, Joop Beijers

