HET TROMMELTJE
MEDEDELINGENBLAD VLIERDEN

NO. 22

29 mei 2019

Kopij voor het volgende nummer: vóór maandag 3 juni 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A, 25
of e-mail sturen naar: hettrommeltje@gmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl

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.

Zondag 2 juni 09.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger: Pastoor Janssen. Samenzang.
Intenties:
Door Verberne-Crooijmans en kleindochter Anne de Veth
Gerard Mennen en familie Mennen-Strijbosch.
Arie en Nellie Weemen-Meulendijks.l

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

De Goede Doelen week Vlierden komt eraan !
Op 3 of 4 juni worden de enveloppen voor de Goede Doelen door de collectanten bij u thuis bezorgd.
In de envelop vindt u een brief met uitleg over de gang van zaken en een intekenlijst.
Op 11 of 12 juni wordt de envelop weer bij u opgehaald.
De collecte is anoniem.
Eind juni kunt u van ons een verantwoording verwachten in Het Trommeltje.
De Goede Doelen hebben uw bijdrage hard nodig om hun goede werk te kunnen doen!

Restaurantmiddag KBO.
De restaurantmiddag vindt weer plaats in ’t Huis op woensdag 5 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 2 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.

Biljartclub Ons Vermaak
Team-1 speelde 4-4 tegen Marmabar. Wim Smits en Roland van Herpen behaalden de punten.

Fietstocht KBO
Op 22 juni organiseert KBO Vlierden rond het 60-jarig jubileum in samenwerking met Heemkundekring Deurne
een fietstocht langs historische en interessante plekken in en rondom Vlierden. De tocht is ongeveer 30 km
lang. We vertrekken om 13.00 uur bij `t Huis en komen tussen 5 en half zes daar weer terug. Door KBO wordt
dan een consumptie aangeboden.
Iedereen, dus ook niet-leden, die interesse hebben om wat meer te weten over de geschiedenis van Vlierden
kan meefietsen. Er wordt onderweg uitleg gegeven over de bezienswaardigheden die we bezoeken. Het wordt
heel interessant. Het maakt niet uit of je jong of oud bent, je moet wel 30 km kunnen fietsen.
Dus als je wat meer wilt weten over de geschiedenis van Vlierden, geef je op en ga mee.
Er zijn geen kosten aan verbonden, alleen wel even opgeven vóór 15 juni bij Nelly Klomp, Pastoriestraat 11.
Of telefonisch 0493-319388

Gilde St. Willibrordus
Rick Damen en Willem Bankers Broederschapsdragers
Afgelopen zondag 26 mei hebben de vier gilden van Deurne in Vlierden geschoten om de
broederschapsdragers van de vier Deurnese gilden.
De jeugd onder de 16 jaar schoten met 6 gildebroeders op een kleine vogel. Willem Bankers van het gilde sint
Antonius-abt schoot met het 219e schot de vogel naar beneden.
De 60 oudere gildeleden hadden veel meer schoten nodig. Na zo’n 350 schoten schoot koningin Anselma
Fransen weliswaar de gehele romp naar beneden, maar de vleugels bleven hangen. Zou er weer geen winnaar
zijn? Vorig jaar liet het geweer het afweten en nu kwam men in tijdnood. Men had geen notie hoe lang het nog
zou duren. Na rijp beraad werd besloten om de ronde uit te schieten. De vogel was ons goed gezind en na
slechts 7 schoten haalde Rick Damen van het gilde sint Hubertus met het 400-ste schot het restant naar
beneden en werd hij de broederschapsdrager van 2019

Tennisclub Vlierden
Vrijdag 31 mei gaat ons mixteam 1e klasse naar Swolgen.
De dames 4e klasse ontvangen Deurne 5 thuis. Die staan op een gelijke 4e plaats.
Het mixteam donderdag is vrij en speelt 6 juni hun laatste wedstrijd thuis tegen topspin (Boxmeer).
Zaterdag 8 juni start ons open toernooi, dat duurt t/m zondag 16 juni.

Korfbalvereniging DOT
Programma
Zaterdag 1-6
DOT E1 – Arcades E2

9.30u.

Aanw. 9.00u.

Hoge Zijden, Vlierden

Oranje Wit D1 – DOT D1

9.00u.

Aanw. 8.15u.

’t Klaverblad, Leunen

DOT A1 – SVOC ’01 A1

11.30u.

Aanw. 10.40u.

Hoge Zijden, Vlierden

12.30u.

Aanw. 10.40u.

Esbeekseweg, Esbeek

20.00u.

Aanw. 19.00 u.

De Vilgert / Theo Lommen, Velden

Zondag 2-6
Tuldania – DOT 1
Woensdag 5-6
Swift MW1 – DOT MW1

Voetbalvereniging SPV
Toernooien Jeugd SPV
Datum 01-06-2019
JO11-1
Toernooi bij ZSV
JO10-1G Toernooi bij ZSV
JO9-2
Toernooi bij ZSV
Datum 02-06-2019
JO9-2
Toernooi bij ONDO

vertrek 08:30 uur
vertrek 08:30 uur
vertrek 13:20 uur

Begin 09:20 uur
Begin 09:30 uur
Begin 14:20 uur

vertrek 08:30 uur

Begin 09:30 uur

