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ZONDAG 6 MEI 11.00 UUR BEDEVAART OMMEL
Voorganger: Pastoor Schellens m.m.v. dames/herenkoor en fanfare Wilhelmina.
Intenties:
Riek van Otterdijk
Leo en Tonia Teuwen-Beijers
Noud en Marie Beijers-Teuwen
Jan van den Heuvel en Henrica Maas
Overleden familie Kanters-Schalk
Nellie Sleegers-van Rijssel en dochter Miriam
Piet en Anneke Kersten-van Dooren vanwege zijn verjaardag
Ria van Otterdijk-van der Horst
Annie Jacobs-Loomans
Willem Verberne
Ronnie Weemen vanwege zijn verjaardag
Jan en Hanneke Jacob-van de Wittenboer, zonen Jan en Martien, schoondochter Ans
en kleinzoon Martijn
Uit dankbaarheid vanwege een 60-jarig huwelijk.
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
KERKHOFONDERHOUD
a.s. Vrijdag, 1e vrijdag van de maand, wordt de werkgroep weer om 09.00 uur verwacht
KONINGSDAG 2018
Samen met het goede weer hebben we afgelopen vrijdag met velen, waaronder veel kinderen, op
deze Koningsdag van de feestelijke activiteiten kunnen genieten die de diverse verenigingen
waaronder KBO, Gilde, DOT, Fanfare Wilhelmina, SPV, Scouting, Handboogvereniging Rozenjacht
en TC Vlierden verzorgden. Waarvoor onze dank.
We hebben samen deze dag in een gezellige en ontspannen sfeer kunnen vieren.
Dank ook aan Fanfare Wilhelmina voor het spelen van het Wilhelmus tijdens het hijsen van de
Nederlandse vlag en wimpel in onze Dorpsvlaggenmast.
Bij de spellen waarbij is geteld, zijn de volgende winnaars:
 Overall hangen: wederom overweldigend, Liz van Bree met als tijd 2.09 min.
 Tennisballen raden: Mijntje en Miranda met 45 het dichtst bij het aantal van 47.
 Joey v.d. Weijer won het penalty schieten bij SPV.
 Teun v.d. Berk won het voetbal parcours bij SPV.
 Jur Mennen won het scoutingspel “hangen” met 17 punten.
Kijk voor de foto’s van Koningsdag op www.facebook.com/oranjeverenigingvlierden
Tot slot danken wij Cafetaria Maarten en Tineke en Party & Jump voor hun bijdrage.
Tot volgend jaar, Oranjevereniging Vlierden.

WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)
Het ingeplande spreekuur van Hans van Kleef samen met WMO consulent Rian van Heugten
wordt verplaatst van dinsdag 1 mei naar dinsdag 22 mei. (bericht van Het Trommeltje 11 april)
MANTELZORG
De mantelzorgwaardering is een blijk van waardering voor mantelzorgers. Gemeente Deurne heeft
ervoor gekozen om de waardering te verstrekken in de vorm van een geldbedrag van € 100 per
persoon. Voor jonge mantelzorgers onder de 18 jaar is dit een bedrag van € 40 per persoon.
Wie komt in aanmerking voor deze waardering?
U komt in aanmerking als u als mantelzorger tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden
hulp en ondersteuning biedt. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan geldt dat je meer dan gebruikelijke
zorg moet geven aan een naaste. Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse ondersteuning die
partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten, familie of vrienden aan elkaar
bieden.
Woont u als mantelzorger in Deurne en zorgt u voor iemand in een andere gemeente? Dan kunt u
de waardering aanvragen in de woongemeente van de zorgvrager. De woonplaats van de
zorgvrager is dus leidend.
Hoe kunt u zich aanmelden?
De begindatum voor het aanmelden voor de waarderingsactie zal halverwege het jaar bekend
gemaakt worden. Het kan dan op de volgende manieren: U vult het aanvraagformulier digitaal in op
website: www.levgroep.nl. U kunt het formulier ook op papier invullen en (gratis) terugsturen naar
de LEVgroep. De printversie vindt u ook op www.levgroep.nl.
Vanaf september zijn ook op verschillende locaties in Deurne aanmeldingsformulieren
beschikbaar.
Ook anderen kunnen mantelzorgers hiervoor aanmelden, als zij vinden dat een mantelzorger een
extra waardering verdient.
Alle mantelzorgers die zich op tijd aanmelden ontvangen een bevestigingsbrief of email.
Meer informatie of vragen?
Voor meer informatie of vragen kunt u de folder lezen (kijk bij pdf documenten) of u kunt contact
opnemen met Mia van Dijk, coördinator Mantelzorg, bereikbaar via: 06-14 90 54 93
of mia.vandijk@levgroep.nl
OPENING KERMIS – BALLONNENWEDSTRIJD
Ook dit jaar zal Fanfare Wilhelmina, op donderdag 10 mei om 14.00 uur, de kermis in
Vlierden weer openen. En evenals voorgaande jaren zal ook dit jaar weer een
ballonnenwedstrijd worden georganiseerd. Vanaf 13.30 uur zullen de ballonnen in de buurt van
het MFA ” ’t Huis” opgeblazen worden. De ballonnen kunnen bij Café Thijssen in de TV-kamer
afgehaald worden, waar ook de kaartjes geschreven mogen worden. We zullen de ballonnen
dan allemaal tegelijk bij het openen van de kermis rond 14.00 uur ‘los’ laten. Met deze
ballonnenwedstrijd zijn een aantal leuke prijsjes te winnen. Alle kinderen van de basisschool (tot ca
12 jaar) kunnen hieraan mee doen. De uitslag zal via het Trommeltje bekend gemaakt worden.
BILJARTCLUB ONS VERMAAK
Team-1 werd afgelopen weekend kampioen! Er werd met 2-6 gewonnen bij ONA Zeilberg.
Proficiat!!
De kampioenen zijn: Wim Smits, Jan Thijssen, Roland van Herpen en Edy Lenssen.
Bij de laatste wedstrijd stond Helenaveen nog met één punt voor, maar zij speelden 4-4 tegen
Internos.
Eindstand: 1. Ons vermaak 68pnt, 2. Helenaveen 67 pnt, 3. Internos 60 pnt, 4. Ona 58 pnt.
In het seizoen `61 `62 (56 jaar geleden) werd team 1 voor het laatst kampioen tegen OVU na een
barrage bij Pomerans.
Spelers destijds: Felix van Heugten, Herman Jacobs, Karel van de Laar en Gerard Klomp.
Team-A won met 2-6 bij HGL.
Team-B speelde ook goed en won met 2-6 bij ONA

Op dinsdag 8 mei bent u weer van harte welkom om met ons van gedachten te wisselen, vragen te stellen
of informatie te ontvangen over bepaalde zaken, tijdens de inloop van 20.00 uur tot 20.30 uur op de
vergadering van Samen Vlierden in ‘t Huis.
SPAARKAS GEZELLIG SPAREN
Met Vlierden Kermis in aantocht wordt het weer tijd om de Spaarkas uit te betalen. We doen dat dit jaar op
Hemelvaartsdag 10 mei. We verwachten jullie tussen 16.00 en 19.00 in café Thijssen om het gespaarde
geld op te halen. Natuurlijk wordt er voor een drankje gezorgd. Nieuwe leden kunnen zich op deze dag ook
aanmelden. Het Bestuur
TENNISCLUB TCV
Afgelopen donderdag heeft mix team 1e klasse 2-2 gelijk gespeeld tegen wettenseind 2
Komende week zijn alle teams vrij
VOETBALVERENIGING SPV
Wedstrijd programma senioren zondag 6 mei.
SPV 1-Fiducia 1
14:30;
SPV 2-Liessel 2
S.V. Someren 13-SPV 3 12:00;
SPV VR1-Avanti VR2
Woensdag 9 mei.
SPV 3-NWC 10
19:30.
Donderdag 10 mei.
Stiphout Vooruit 2-S.P.V.2 11:30; SPV VR 1-Ollandia VR 1

Programma competitiewedstrijden SPV
junioren
Datum en wedstrijd
5-5-2018
SPV JO19-1
Bruheze JO17-3

─ SJVV JO19-1
─ SPV JO17-1G

11:00
10:30.

10:30.

Vertrek
Aanw. Tijd Scheidsrechter
13:15
14:00

14:30
15:00

Thomas Koolen

Vervoer: Jaimy v. Cuijk, Stijn v.Moorsel, Stef Huisseling, Joost v. Bree, Stan Verberne

SPV JO15-1G
MULO JO13-2

─ VRIJ
─ SPV JO13-1

10:15

11:15

Vervoer: Ivo v.d. Voorde, Miel Mennen, Quint v. Roosmalen, Jarno Kuijpers,

SPV JO10-1
SPV JO9-1G
SPV JO8-1
Someren JO8-4G

─
─
─
─

VRIJ
VRIJ
VRIJ
SPV JO8-2

08:30

09:15

Vervoer: Dex Tielemans, Joop Beijers, Tim v. Dijk

Programma competitiewedstrijden SPV
junioren
Datum en wedstrijd
7-5-2018
ZSV JO15-3G

─ SPV JO15-1G

Vertrek
Aanw. Tijd Scheidsrechter
18::00

19::00

Vervoer: Mijntje Rijkers, Niels Verhallen, Gijs Rutjens, Eline Driessen, Kayleigh Looijmans

Programma competitiewedstrijden SPV
junioren
Datum en wedstrijd
8-5-2018
SC Helmondia JO9-2G

─ SPV JO9-1G

Vervoer: Noah Welten, Matthieu Schakenraad, Lize Mennen

Vertrek
Aanw. Tijd Scheidsrechter
17:30

18:30

