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ZONDAG 30 APRIL 09.30 UUR WOORD EN COMMUNIEVIERING (herenkoor)
Intenties:
Wilma van Mierlo-van Kessel
Nel Keijzers vanwege de KBO
Toos Schepers-Ceelen vanwege haar verjaardag.
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
RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Vergeet niet te stemmen! Heeft u uw stem nog niet uitgebracht, dat kan dan nog tot en met zondag 30 april.
Wij hopen dan ook dat de leden van RABObank Peelland Zuid hun stem(men) wederom uit willen brengen
op de Vlierdense verenigingen via de site www.mijnbankenik.nl/peellandzuid.
Elke stem is voor de vereniging geld waard. Het aantal stemmen dat een vereniging krijgt, bepaalt de
hoogte van het geldbedrag dat de RABObank uitkeert aan sponsoring.
Laat uw stemmen niet verloren gaan en stem op de Vlierdense verenigingen.
Gecoördineerd door

BIJEENKOMST MANTELZORGERS
Donderdag 20 april was er in 't Huis in Vlierden een contactavond voor mantelzorgers. Het was een
terugblik op de dag voor de mantelzorgers waarbij men bezig is geweest in een workshop bloemschikken.
Mooie foto's en een mooie geste als dank voor de inzet als mantelzorger. Verder zijn er actualiteiten
besproken, zoals Deurne Dementievriendelijke Gemeente en de opstart van het Alzheimercafé Peelland dat
vanaf 4 april jl. elke 1e dinsdag van de maand georganiseerd wordt in De Beiaard in Asten. Een belangrijke
conclusie is ook je te realiseren dat elke situatie anders is en dat het daarom belangrijk is om te blijven
communiceren. Graag tot een volgende keer. Groeten van de LEVgroep, Hans van Kleef & Marieke vd Hof"
KONINGSDAG
Morgen Koningsdag in Vlierden met medewerking van diverse Vlierdense verenigingen en vrijwilligers vanaf
9:30 tot ongeveer 13:00 uur.
Vanwege het koude weer zal dit hoofdzakelijk in ’t Huis zijn, waar iedereen bij de warme kachel kan
genieten van gratis koffie/thee/ranja/(pannen)koek.
En waar de kinderen en ook volwassenen zich uit kunnen leven op spellen en activiteiten. Dus komt dat
zien.
Wij zeggen, tot dan! Oranjevereniging Vlierden
KBO
De restaurantmiddag, vindt weer plaats in ’t huis op woensdag 3 mei.
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 30 april 2017 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.

BILJARTVERENIGING ONS VERMAAK
Drie bandencompetitie

Team-1 Vrij.
Team-2 verloor kansloos met 6-2 van O en O. Alleen Wilbert van Bree wist te winnen.
Team-3 won met 6-2 van HGL. In de laatste competitiewedstrijd eindigde team-3 op een mooie 3e
plaats in de eindrangschikking. Proficiat.
PERKPLANTENVERKOOP
Zaterdag 13 mei komen de leden van korfbalvereniging DOT bij u langs om perkplanten te verkopen.

SCOUTING
Afgelopen weekend vonden op kampterrein "de Zandbergen" te Stiphout de jaarlijkse Regionale Scouting
Wedstrijden (R.S.W.) plaats. Dit is een weekend vol lol, saamhorigheid, avontuur en scouting technieken. In
totaal waren er meer dan 200 jeugddeelnemers, verdeeld over 34 ploegen.
De ploeg van Scouting Vlierden genaamd "Super Kievitten" waren na beoordeling van het gehele weekend
2de geworden. Leiding en bestuur is trots op de prestatie van de ploeg.
Dankzij deze 2de plek gaan de Super Kievitten van Scouting Vlierden ook deelnemen aan de 82ste
Landelijke Scouting Wedstrijden (L.S.W.) die tijdens het pinksterweekend gehouden gaan worden in Baarn.
Hier zullen de Super Kievitten 1 van de 100 ploegen zijn die zullen strijden voor de landelijke titel.

KORFBALVERENIGING DOT
Woensdag 3 mei
Melderslo MW1 – DOT MW1

20:00 u.

Aanw. 19:00 u. De Merel, Melderslo

VOETBALVERENIGING SPV
Wedstrijd Programma Senioren
Zondag 30 - april
SPV 1-Bruheze 1
14:30; SPV 2-ZSV 4
11:00;
Someren 13-SPV 3 12:00; SPV VR 1-Emplina VR 3 10:30.
Wedstrijd Programma junioren
Datum en wedstrijd
29-4-2017
Sparta'25 JO19-2

Vertrek
Aanw.

Tijd

13:15

14:30

14:00

15:00

─ SPV JO19-1

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

S.V. Brandevoort JO17-2

─ SPV JO17-1G

Vervoer: Jeffrey Klomp, Daan Rutjens, Jonas de Roos, Jens Verberne, Wessel v. Moorsel

Someren JO13-2

─ SPV JO13-1G

09:30

10:30

Vervoer: Fons v. der Putten, Willem Verberne, Jorus Haazen, Niels v. Rijssel, Mijntje Rijkers

Mierlo Hout JO9-9

─ SPV JO9-2G

Vervoer: Stan Thielemans, Harm Beijers, Jan Renders

Wedstrijdprogramma SPV Veteranen op zaterdag 29 april
SPV - NWC Asten, aanvang 17:00 uur, aanwezig 16.30 uur.

09:15

10:00

Scheidsrechter

