HET TROMMELTJE
MEDEDELINGENBLAD VLIERDEN

NO. 20

15 mei 2019

Kopij voor het volgende nummer: vóór maandag 20 mei 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A, 25
of e-mail sturen naar: hettrommeltje@gmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl

Zondag 19 mei 10.00 uur Woord en Communieviering. Kerkkoor.
Intenties:

Martien van der Wallen vanwege zijn sterfdag
Willem Verberne en Elisabeth van Mierlo
Cis van Gog-van Goch vanwege haar verjaardag en Piet van Gog en kleinzoon
Wim Strijbosch vanwege zijn sterfdag
Giel en André Rompen
Wim van der Heijden vanwege zijn sterfdag.

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

Nieuws van basisschool de Wegwijzer
Wij zijn ontzettend trots u te kunnen melden dat de sponsorloop van vrijdag 10 mei €2031,65 heeft opgebracht.
Dit is echt boven verwachting! Zoals u heeft kunnen lezen is de opbrengst voor het weeshuis in Kenia.
Namens Stichting Vlierden Helpt willen wij alle sponsors, alle ouders die geholpen hebben en alle mensen die
onze lopers hebben aangemoedigd hartelijk bedanken. Onze grootste dank gaat natuurlijk uit naar onze
kinderen, onze kanjers, die enthousiast en vol passie hebben laten zien dat zij hun steentje graag willen
bijdragen.
Het geld is inmiddels overgedragen aan de Stichting.
Dank je wel allemaal!

Gilde Sint Willibrordus
Het hoogtepunt voor het gilde zal dit jaar zijn het schieten om de koning voor de komende drie jaar. De strijd
komt nu al op gang door elkaar met woorden te bestrijden. Wie wordt de koning van 2019?
Op Hemelvaartsdag zullen we weten wie het geworden is.
Het schieten heeft in Vlierden een ander tintje dan bij menig ander gilde. Alle leden van het Vlierdens gilde
mogen mee schieten. Het is beslist niet zo, dat die mee schiet ook koning wil worden. Er zijn zeker een vijftal
gegadigden voor de titel en je weet maar nooit. Het is voldoende om de regel van “rapen” in de “ijskast” te laten
liggen. Immers er staat geschreven, dat hij (en ook zij) die de vogel raapt koning wil zijn. In het verleden is zeker
twee keer voorgekomen, dat de vogel opgeraapt wordt door iemand anders als die hem eraf geschoten heeft.
Voor je beurt schieten is verboden. Hierop staat een boete van €2 met uitsluiting van verder schieten. Het gilde
is niet verantwoordelijk voor enig letsel wat wordt opgelopen door het schieten. Zo staat het een en ander
opgeschreven op de “caert” van 1594 en aangepast door de tijd. Zo ook als een vrouw zich tot koning schiet,
zal zij de titel dragen van koning.
Als men de vogel eraf schiet en hem niet opraapt, dan is diegene verbeurt tot een boete van €120. Daarna
wordt er een nieuwe vogel op gezet, waarbij besloten is dat deze wel opgeraapt moet worden door diegene die
hem eraf geschoten heeft. De koning heeft enkele rechten, maar ook verplichtingen waaronder binnen een jaar
een zilveren schild aan de papegaai te hangen, een koffietafel te geven aan de gildeleden en het bewaren en
onderhouden van het koningszilver.

Grote Gilde Processie Ommel
Op zondag 19 mei wordt weer de Grote Gilde Processie gehouden in Ommel. De bijeenkomst is om 14:00 uur
bij “de Kluis” in Ommel.
De Grote Gilde Processie is een samensmelting van de jaarlijks gehouden Grote Processie van Ommel en de
Gilde Processie van Kring Peelland. Dit jaar zal de processie door zo’n 170 processiemensen en gildeleden
worden opgeluisterd. De stoet wordt om 14:45 geformeerd bij de Kluis en gaan naar het processiepark bij de
kerk. Belangstellenden en pelgrims zijn van harte welkom om aan te sluiten bij de processie.
Het gilde van Vlierden is met een delegatie aanwezig.

60 Jaar KBO
Onze KBO bestaat dit jaar 60 jaar. Dat vieren we met plezier.
Ook voor ons dorp hebben we enkele activiteiten op poten gezet:
Op 10 april was er een wandeling door ons dorp met verhalen over vroeger voor groepen 5, 6 en 7.
Op zaterdag 22 juni is er een fietstocht door Oud Vlierden (30 km) voor iedereen uit Vlierden.
Onderweg is er op punten uitleg door gidsen van de heemkundekring H.N. Ouwerling uit Deurne.
Kom gezellig meedoen en geef je vooraf op bij Nel Klomp, tel 319388.
We vertrekken om 1 uur ’s middags vanaf MFA ’t Huis. Opgeven kan tot 16 juni.
Op 12 oktober, om 2 uur ’s middags verzorgt de heemkundekring een lezing in `t Huis.
Ook dan is iedereen welkom. Het onderwerp luidt: Vlierden vroeger, interessant…..
Dus: Goed idee, ik doe op 22 juni en 12 oktober lekker mee…
Noteer het! Tot ziens!

Heitje voor karweitje
a.s. Vrijdag 17 mei gaan de welpen in Vlierden rond met 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 zich 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

ZLTO leden van Vlierden
Vrijdag 12 juli is het “Jaarlijks Uitstapje met een nostalgisch tintje en BBQ” Houd deze datum vrij.
Voor meer info zie binnenkort de uitnodiging.
Dorpscommisie ZLTO

Voor alle meisjes van groep 1, 2 en 3
Wie heeft er zin om samen met je klasgenootjes te trainen!
Lekker rennen, gooien met de bal en misschien zelfs scoren?
Het is heel gezellig. En als je een paar keer mee getraind hebt mag je ook wedstrijdjes mee gaan spelen.
Waar: Korfbalveld Vlierden (achter het hoofdveld van SPV) Hoge Zijdeweg
Wanneer: 16 en 23 mei van 18:30- 19:15 uur.
Voor wie: Voor alle meisjes die zin hebben van 4 t/m 7 jaar oud.
Wat doe je aan: Je doet je sportkleren en sportschoenen aan.
Als je klaar bent staat er een glaasje ranja voor je klaar!!!
Je hoeft je niet aan te melden, kom maar gewoon naar het korfbalveld.
Je mag een keer aansluiten of beide keren op zowel 16 als 23 mei.
Bij vragen mag je contact opnemen met Mieke v Dijk 06-13770917
We zien jullie graag op het veld! Wij hebben er zin in!
Groetjes korfbalvereniging DOT.

Tennisclub Vlierden
Donderdag 16-5 speelt mixteam 2e klasse uit tegen De Hut (Aarle-rixtel)
Vrijdag 17-5 speelt mixteam 1e klasse thuis tegen Ysselstein
Aanmelden voor ons gezellige jaarlijks open toernooi kan nog tot 27 mei

Korfbalvereniging DOT
Programma
Zaterdag 18-5
DOT D1 – Oranje Wit D1

10.30u.

Aanw. 9.45u.

Hoge Zijden, Vlierden

DOT A1 – Klimop A1

11.30u.

Aanw. 10.40u.

Hoge Zijden, Vlierden

11.00u.

Aanw. 10.00u.

Hoge Zijden, Vlierden

20.00u.

Aanw. 19.15 u.

Hoge Zijden, Vlierden

Zondag 19-5
DOT 1 – Neca
Woensdag 22-5
DOT MW1 – Melderslo MW1

Voetbalvereniging SPV
S.P.V. gaat voor het KAMPIOENSCHAP!!
a.s. Zondag 19 mei kan het vaandelteam van S.P.V. het KAMPIOENSCHAP in de 5e klasse KNVB Zuid 2
behalen.
SPV1 speelt dan tegen de nummer 2 HVV Helmond 1. Aanvang 14:30 uur.
Voor SPV is het 25 jaar geleden dat het kampioenschap behaald werd.
Maar nu we er na een kwarteeuw zo dicht bij zijn, gaan we er met zijn allen voor.
Bij winst kan SPV zich al kampioen noemen.
Mocht dit onverhoopt niet gebeuren, krijgen we een week later nogmaals een kans om dat kampioenschap te
behalen in de uitwedstrijd tegen Boerdonk 1.
Maar laten we hopen dat het zover niet hoeft te komen en er zondag al gefeest kan worden.
Komt allen de mannen van coach Mario Plugers mee aanmoedigen.
Wij zien U zondag op sportpark De Hogezijde voor al Uw support en steun aan SPV 1.
Bestuur S.PV. Vlierden
Programma Senioren:
Donderdag 16 mei:
SPV 3-ZSV 5 19:30 uur.
Zondag 19 mei:
SPV 1-HVV 1
14:30 uur; SPV 2-SV Lierp 2
11:30 uur;
SV Lierop 3- S.P.V.3 10:30 uur; De Bocht`80 VR 1-SPV VR1- 11:00 uur.
Programma SPV veteranen 18 mei
BAVOS – SPV, vertrek 16:15 uur, aanvang 17:00 uur.
Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
18-5-2019
SPV JO19-1
─ Liessel JO19-1
SPV JO15-1G
─ Deurne JO15-3
S.V. Brandevoort JO12-3
─ SPV JO12-1

Vertrek
Aanw.
13:30
11:45
09:00

Tijd Scheidsrechter
14:30 Dirk v.d. Heuvel
12:45 Thomas Koolen
10:00

09:30
08:45
09:00

10:30 Teun Berkers
09:30 Stijn v. Moorsel
10:00

09:00
08:45

09:30
09:15

Vervoer: Juul v. Nuenen, Mads Verberne, Rick Joppe

SPV JO11-1
SPV JO10-1G
Gemert JO9-2

─ Merefeldia JO11-4
─ Someren JO10-3G
─ SPV JO9-1G

Vervoer: Jip Braam, Jan Renders, Lars Manders

SPV JO9-2
SPV JO7-1

─ NWC JO9-3G
─ Neerkandia JO7-1

