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ZONDAG 9 APRIL PALMZONDAG EUCHARISTIEVIERING
Voorganger: Pastoor Schellens m.m.v. herenkoor.
Intenties:
Theo en Mien van den Boomen-van Kessel
Wim Berkers vanwege zijn verjaardag
Overleden familie van Rooij-van Mierlo
Riek Mennen vanwege de KBO
Sjaak van den Broek en overleden familie van den Broek-van Deurssen
Jan Kusters vanwege trouwdag
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 of met Karel Knapen
317886.
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.
RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Breng uw Rabobank-stem uit op de Vlierdense verenigingen.
Net als voorgaande jaren heeft Rabobank Peelland Zuid besloten om verenigingen te steunen door middel
van de Rabobank Clubkas Campagne. Wij hopen dan ook dat de leden van Rabobank Peelland Zuid hun
stem(men) wederom uit willen brengen op de Vlierdense verenigingen. De stemperiode loopt van
donderdag 6 april tot en met zondag 30 april via de site www.mijnbankenik.nl/peellandzuid.
Elke stem is voor de vereniging geld waard. In totaal zal Rabobank Peelland Zuid €275.000,- beschikbaar
stellen. Het aantal stemmen dat een vereniging krijgt, bepaalt de hoogte van het geldbedrag, dat de
Rabobank uitkeert aan sponsoring. In tegenstelling tot voorgaande edities kunt u maar maximaal 1 stem per
vereniging uitbrengen.
Als je geen computer ter beschikking hebt, is het mogelijk om op dinsdagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur in
het Huis uw stem uit te brengen. Dit is tijdens de inloopmiddag van de KBO. Ook niet-leden kunnen van
deze faciliteit gebruik maken. Er zijn computers aanwezig. Breng wel de stemkaart mee.
Laat uw stemmen niet verloren gaan en stem op de Vlierdense verenigingen.
Gecoördineerd door

Op dinsdag 11 april bent u weer van harte welkom tijdens de inloop in ’t Huis van 20.00 uur tot 20.30 uur. U
kunt op deze avond met ons van gedachten wisselen, vragen stellen of informatie krijgen over bepaalde
zaken die momenteel in Vlierden spelen. Wethouder Helm Verhees zal op deze avond aanwezig zijn.
ZijActief
De dikke dames die we 3 weken geleden gemaakt hebben zijn inmiddels mooi opgedroogd, dus op
woensdag 5 april kunnen we ze van een kleurtje voorzien.
We beginnen de avond weer om 19.30 u. in het Huis.

PROEF UITSCHAKELEN LICHTMASTEN IN VLIERDEN
Zoals eerder gemeld is de projectgroep Openbare Verlichting
van Samen
Vlierden bezig met het opstellen van een verlichtingsplan voor Vlierden, dat voldoet aan de eisen van het
Beleidsplan Openbare Verlichting van de gemeente Deurne. In dit beleidsplan (dat te vinden is op de site
van Samen Vlierden) wordt onder andere aangegeven dat de gemeente voornemens is om openbare
verlichting in de toekomst duurzaam te maken en lichtvervuiling te verminderen. Een onderdeel van het plan
behelst het weghalen van lantaarnpalen in het buitengebied evenals van overbodige palen in de bebouwde
kom. Om in het buitengebied lantaarnpalen die volgens beleid gesaneerd zouden moeten worden te kunnen
laten staan, moet binnen de bebouwde kom extra gesaneerd worden (palen ruilen). Om te testen waar in de
kern van Vlierden lantaarnpalen weggehaald kunnen worden gaan we -zoals ook besproken tijdens de op 8
maart jl. gehouden informatieavond- als test lichtmasten uitschakelen.
Uitschakelen lichtmasten
In opdracht van de gemeente Deurne schakelt firma ZIUT een aantal lichtmasten in Vlierden uit. De
lichtmasten zelf blijven staan, alleen de stroom wordt er een tijdje vanaf gehaald. De proefperiode start in
week 15 en duurt 3 à 4 weken.
Met deze proef willen we inventariseren wat bewoners ervan merken wanneer bestaande verlichting in de
wijk uitgeschakeld is. De hoop is dat bewoners gaan reageren en hun ervaringen (zowel positief als
negatief) doorgeven. De opmerkingen van bewoners worden door de projectgroep beoordeeld en verwerkt
in het verlichtingsplan dat als voorstel naar de gemeente gaat.
De locaties
De lichtmasten die meedoen in de test staan verdeeld over de straten: Hoge Zijdeweg, Langenakker, Marie
Curiestraat, Einsteinstraat, Edisonstraat, Lorentzstraat, Archimedesstraat, Copernicusstraat, Buys
Ballotstraat en Keesomstraat. Op de lichtmasten die meedoen wordt een sticker geplakt, zodat duidelijk is
dat deze mast niet defect is of om een ander reden niet meer brandt 's nachts.
Afhandelen vragen en opmerkingen van bewoners
Alle locaties zijn in overleg met de gemeente en -tijdens de informatieavond- met de inwoners van Vlierden
door de projectgroep Openbare Verlichting van Samen Vlierden bepaald. Voor vragen kan men bij voorkeur
per mail contact opnemen met Samen Vlierden (info@samenvlierden.nl) en de gemeente Deurne
(info@deurne.nl). Bellen mag natuurlijk ook.
SOOS DE PITSTOP
Soos de Pitstop is op zoek naar een nieuwe dj voor het volgende seizoen (september 2017). Vind jij het leuk
om muziek te draaien voor jongeren (groep 7/8), of kan jij ervoor zorgen dat je leeftijdgenoten met de
voetjes van de vloer gaan? Meld je dan aan!
De soos is van 19.30u tot 21.30u en wordt maandelijks gegeven op een vrijdag, meestal de laatste vrijdag
van de maand. Het soosseizoen is van september tot en met juni. Neem voor meer informatie contact op
met Nancy Cortenbach: 0651807764.
Swingende groeten,
Soos de Pitstop
MANTELZORG
Het is alweer enige tijd geleden dat er een bijeenkomst voor Vlierdense mantelzorgers heeft
plaatsgevonden. De werkgroep wil daarom in april, vlak voor de zomervakantieperiode en uiteraard in het
teken van de Dag van de Mantelzorg, ontmoetingsmomenten organiseren.
Voor de komende bijeenkomst is er gekozen voor een avond. En wel op donderdag 20 april van 19.30u tot
21.00u in ‘t Huis. De avond zal in het teken staan van het Alzheimer café. Wat kan dit initiatief betekenen
voor mantelzorgers én dementerenden? Uiteraard is er ook weer voldoende gelegenheid voor het
uitwisselen van ervaringen. Bij belangstelling, graag aanmelden bij LEVGroep, Marieke van den Hof,
marieke.vandenhof@levgroep.nl, 06-34164993
Wij nodigen alle Vlierdense mantelzorgers van harte uit voor deze avond.
HANDBOOGVERENIGING ROZENJACHT
Zaterdag 1 april werd weer gestreden om de Koningstitel. Na een spannende wedstrijd werd Leo van Asten
Koning met 284 punten. Jan Swinkels werd Prins met 282 punten. Piet van Mierlo werd Veteranen Koning
met 273 puntenen en Harrie Alexander Keijzers werd jeugdkoning met 265 Punten, een mooie prestatie.

BILJARTVERENIGING ONS VERMAAK
Drie bandencompetitie

Team-1 verloor met 2-6 van Pomerans. Alleen Jan Thijssen wist te winnen. Roland van Herpen en
Nico Nijssen verloren beiden met 2 punten verschil. (Pech dus)
Team-2 won bij d`n Anlaup met 2-6. Rinie Weemen scoorde een gemiddelde van 0,523 en een
serie van 6. Geert Mennen speelde zelfs een gemiddelde van 0,650
Team-3 verloor met 3-5 van Vriendenkring. Patrick Verberne en Leo Vermeulen behaalde de 3
punten. Leo scoorde een gemiddelde van 0,420 en Patrick 0,360
KORFBALVERENIGING DOT
Programma
Zaterdag 8 april
DOT F1 – DAKOS F1

09:30 u.

Aanw. 08:45 u.

Hoge Zijden, Vlierden

DOT D1 – Emos D2

10:30 u.

Aanw. 09:45 u.

Hoge Zijden, Vlierden

DOT C1 – United C1

11:30 u.

Aanw. 10:45 u.

Hoge Zijden, Vlierden

DOT 2 – Oranje Wit 4

12:30 u.

Aanw. 11:45 u.

Hoge Zijden, Vlierden

DOT 1 – Tovido 1

11:00 u.

Aanw. 10:00 u.

Hoge Zijden, Vlierden

20:15 u.

Aanw. 19:15 u. De Vlies, Ysselsteyn

Zondag 9 april

Woensdag 12 april
Peelkorf MW1 – DOT MW1

VOETBALVERENIGING SPV
Wedstrijd Programma Senioren zondag 9 april.
MVC 1-SPV 1 14:30;
MULO 3-SPV 2
SPV 3-HVV 3 11:00; FC Uden VR 1-SPV VR 1
Programma SPV junioren door de weeks
Datum en wedstrijd
5-4-2017

11:00;
10:30 .

Vertrek
Aanw.

Tijd

Scheidsrechter

18:00

19:00

Fenn Slot

Aanw.
18:00

Tijd
18:45

Scheidsrechter
Matteo Trovatello

Vertrek
Aanw.

Tijd

Scheidsrechter

SPV JO17-1G

─ Wedstrijd is verzet naar 19-04-2017
─ Stiphout Vooruit JO17-2
12:30

13:30

Dirk v/d Heuvel

ONDO JO13-1

─ SPV JO13-1G

11:45

─ Mariahout JO11-1G

SPV JO11-1
Datum en wedstrijd
6-4-2017
SPV JO11-2

Vertrek
─ NWC JO11-7G

Programma SPV junioren voor komend weekend
Datum en wedstrijd
8-4-2017
SPV JO19-1

Vrij

10:45

Vervoer: Kayleigh Looijmans,Gijs Rutjens, Eline Driessen, Lucas v. Duijnhoven, Stijn Aldenzee

SPV JO11-1

─ Lierop JO11-1

09:45

10:30

SPV JO11-2

─ MULO JO11-7

09:45

10:30

SPV JO9-1G

─ Deurne JO9-2

09:00

09:30

Sparta'25 JO9-6

─ SPV JO9-2G

09:45

10:30

Vervoer: Sam Bevers, Rick Leesberg, Jip Braam

SPV Veteranen op zaterdag 08 april
: Mifano - SPV, aanvang 16:30 uur, vertrek 15.45 uur.

Thomas Koolen
Matteo Trovatello

