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ZONDAG 23 APRIL 09.30 UUR WOORD EN COMMUNIEVIERING (dameskoor)
Intenties:
Pastoor Piet van Wetten
Piet en Riek Louwers-van Otterdijk
Toon Kanters
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
NIEUWE HUISMEESTER `t HUIS
Het stichtingsbestuur `t Huis, wil graag mededelen dat sinds begin april Jack Venner de taak van
huismeester van het MFA op zich heeft genomen. Jack neemt de taken over die gedaan werden door Harrie
Aldenzee en daarnaast zal hij zich ook inzetten in het uitvoeren van kleine reparaties en aanpassingen in
het gebouw. We zijn ervan overtuigd dat Jack's werkzaamheden een positieve bijdrage zal leveren voor alle
gebruikers en wensen hem naast veel plezier ook succes toe in deze functie.
Bestuur MFA 't Huis.
GILDE St. WILLIBRORDUS
Kofferbakverkoop
a.s. zondag is weer een kofferbakverkoop in Vlierden. Om 7 uur wordt de Pastoriestraat bij “de bakker”, bij
café Thijssen en huize de Vliert afgesloten voor alle verkeer. Kerkgangers met auto of fiets worden verzocht
om te rijden en de ingang bij café Thijssen te gebruiken. Naar verwachting zullen 65 verkopers naar
Vlierden komen. Er zijn weer aanmeldingen uit de gehele regio. De markt gaat open om 9:15 uur en duurt
deze keer tot 14:30 uur. Dit ivm Keeping the Blues Alive welke om 16:30 uur begint. De toegang is 1 Euro
en kinderen tot 12 jaar gratis.
Met vriendelijke gildegroet
De organisatie.
KONINGSDAG IN VLIERDEN VIEREN WE SAMEN
Op donderdag 27 april vieren we in Vlierden weer Koningsdag in en bij goed weer ook rondom MFA `t Huis.
Samen met diverse Vlierdense verenigingen en vrijwilligers, o.a. Handboogvereniging, Het Gilde, Fanfare,
DOT, enz. Er worden verschillende feestelijke activiteiten georganiseerd waaraan iedereen, jong en oud, uit
Vlierden kan meedoen. Maar ook als toeschouwer bent u van harte welkom. We hijsen de vlag om half 10
en willen dan Koningsdag op een ontspannen en gezellige wijze samen vieren met voor ieder bezoeker
gratis koffie of thee en voor de kinderen ranja. De KBO bakt heerlijke flensjes; er is een springkussen voor
de kinderen, muziek, enz.
Het programma zal naar verwachting rond 13:00 uur afgelopen zijn.
U kunt zich hiervoor nog t/m zondag opgeven via ov.vlierden@upcmail.nl. Uw kind(eren) doet bij opgave
automatisch mee met de kinderloterij.
Kijk ook op www.Facebook.com/oranjeverenigingvlierden
Wij zien u graag aanstaande donderdag , Oranjevereniging Vlierden
KBO
Voor de fietstocht op woensdag 26 april naar Someren kan men zich nog opgeven tot 22 april bij Nel
Klomp, Pastoriestraat 11 .

OVERLAST HONDENPOEP
Samen Vlierden ontvangt regelmatig berichten van inwoners van Vlierden over de populariteit van bepaalde
straten en speelveldjes onder de hondenbezitters. Regelmatig ‘vergeten’ eigenaren om de uitwerpselen van
hun huisdier op te ruimen. Een ergernis voor aanwonenden die blijven zitten met het aanzicht, de stank en
bovendien het risico dat ze erin trappen en de poep mee naar binnen lopen.
De gemeente Deurne heeft een aantal regels gesteld voor hondenbezitters. Een van die regels is dat
hondeneigenaren de uitwerpselen van hun huisdieren zelf opruimen. Dus doet uw hond per ongeluk zijn
behoefte op straat, op de stoep of op een gras-/speelveldje, dan bent u verplicht de uitwerpselen direct op te
ruimen. Gooi het zakje daarna dichtgeknoopt in een hondenafvalbak of uw eigen afvalbak en dus niet op
een veldje of in een kolk. Een kleine moeite, die een grote ergernis voorkomt.
BILJARTVERENIGING ONS VERMAAK
Drie bandencompetitie

Team-1 verloor met 0-8 van TBK. Team-2 won in Liessel van Marmabar met 2-6. Rinie Weemen
speelde een goede partij met een gemiddelde van 0,510. Team-3 won met 6-2 van OLV. Leo
Vermeulen speelde een gemiddelde van 0,444.
SOOS DE PITSTOP
Deze vrijdag kleurt de soos oranje! De soos is van 19.30u tot 21.30u voor iedereen vanaf groep 7 t/m 14j.
Oproep!
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
VOETBALVERENIGING SPV
Wedstrijd Programma Senioren
Donderdag 20 - april.
SPV 2 - SJVV 2
19:00.
Zondag 23 - april
Stiphout Voortuit 1 - SPV 1
14:30;
St Helenaveen/Griendstveen 4-SPV 3 10:00;
Ollandia VR 1-SPV VR 1
10:00.
Programma SPV junioren door de week
Datum en wedstrijd
19-4-2017
Someren JO19-2

SPV 2-Boekel Sport 4 11:00;

Vertrek
Aanw.

Tijd

18:15

19:30

─ SPV JO19-1

Scheidsrechter

Vervoer: Tijme Rijkers, Matteo Trovatello, Ruud v. Rijssel, Fenn Slot, Rob Nooijen

Datum en wedstrijd
20-4-2017
SPV JO13-1G

Vertrek
Aanw.
17:45

Tijd
18:45

Scheidsrechter
Anco Klomp

Vertrek
Aanw.

Tijd

Scheidsrechter

SPV JO17-1G

─ VRIJ
─ Schijndel/DE WIT JO17-4

12:30

13:30

Patrick Thijssen

SPV JO13-1G

─ MULO JO13-3

10:45

11:45

Anco Klomp

SPV JO11-1

─ Someren JO11-2

09:45

10:30

Matteo Trovatello

Olympia Boys JO11-1

─ SPV JO11-2

09:30

10:30

08:30

09:15

09:00

09:30

─ Bruheze JO13-2

Programma SPV junioren voor komend weekend
Datum en wedstrijd
22-4-2017
SPV JO19-1

Vervoer: Jur Mennen, Casper v.d. Voorde, Max Welten

ASV'33 JO9-3

─ SPV JO9-1G

Vervoer: Willem v. Otterdijk, Jens Schlösser, Toon v.d. Heuvel

SPV JO9-2G

─ ELI JO9-5

Programma SPV Veteranen op zaterdag 22 april
Olympia Boys - SPV, aanvang 17:00 uur, vertrek 16.15 uur.

