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ZONDAG 14 MEI 09.30 UUR WOORD EN COMMUNIEVIERING (dameskoor)
Intenties:
Willem Verberne en Elisabeth van Mierlo
Niek van Leeuwen
Wim van der Heijden vanwege zijn sterfdag
Mia Smits Meulendijks.
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
Afgelopen zondag 7 mei, vond de uitreiking plaats van de Cheques van de Rabobank Clubkas Campagne
bij het Hofke van Marijke. Alle deelnemende Vlierdense verenigingen waren aanwezig en mochten allen een
mooie cheque in ontvangst nemen. Deze worden voor diverse mooie doelen binnen hun vereniging
gebruikt. De verenigingen zijn hier blij mee en danken u voor uw stemmen en daarmee de financiële steun.
Namens alle Vlierdense verenigingen hartelijk dank.
Gecoördineerd door

MOLENNIEUWS
Zaterdag en zondag 13 en 14 mei is het nationaal molenweekend. Ongeveer 900 molens in Nederland zijn
dan geopend en te bezichtigen. Ook de molen Johanna-Elisabeth doet hier aan mee en is op zaterdag en
zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Voor zondag 14 mei heeft VVV Deurne een knooppunten
fietstocht uitgezet en daarin zijn de molens in de gemeente Deurne opgenomen. Gezamenlijk hebben deze
molens dit jaar het motto, ,KOREN OP DE MOLEN,,. Bij de Johanna-Elisabeth in Vlierden zal op deze
zondag het koor ,,TO ENJOY,, optreden om 15.00 en om 16.00 uur.De fietsroute is verkrijgbaar bij het VVV
kantoor in Deurne of te downloaden vanaf de website www.vvvdeurne.nl. Voor de activiteiten bij de andere
molens, zie de persberichten.
Groet, molenaar H.Smits.
ZijActief - Vakantie tips
Woensdagavond 17 mei vertellen leden over hun favoriete vakantie bestemming.
Een avond vol leuke vakantietips, quiz , verhalen en foto,s
Aanvang 20.00 u. in `t Huis
BILJARTVERENIGING ONS VERMAAK
Drie bandencompetitie
Alleen team-2 speelde afgelopen week. Ze wonnen met 8-0 van OLV in een zeer goede wedstrijd. Rinie
Weemen speelde 0,611 gemiddeld. Geert Mennen kwam aan een gemiddelde van 0,536.
SPAARKAS GEZELLIG SPAREN
Beste leden,
De kermis staat weer voor de deur. Op woensdagavond 24 mei kan jullie gespaarde geld
vanaf 20:30 worden opgehaald.
Tot dan, het bestuur

PERKPLANTENVERKOOP
Aanstaande zaterdag 13 mei staan wij weer op de parkeerplaats van sportpark SPV met onze jaarlijkse
perkplanten verkoop. De leden van korfbalvereniging DOT komen bij u langs tussen 10.00 en 15.00 uur. Dit
jaar hebben we weer mooie tuinplanten en hangmanden.

TENNISCLUB
Afgelopen week hebben weer veel kinderen kennis mogen maken met de tennissport.
Wil je lid worden of een keer komen kijken bij de tennisles, kijk dan op onze site www.tcvlierden.nl

KORFBALVERENIGING DOT
Programma
Zaterdag 13 mei
DOT F1 – Treffers F1

09:30 u.

Aanw. 08:45 u.

Hoge Zijden, Vlierden

De Peelkorf C2 – DOT C1

13:30 u.

Aanw. 12:40 u.

De Vlies, Ysselsteyn

13:00 u.

Aanw. 10:55 u.

Op de Klomp, Kekerdom

DOT F1 – Klimop F1

18:30 u.

Aanw. 17:45 u.

Hoge Zijden, Vlierden

Eendracht/ZSV/Treffers D2 –
DOT D1

18:45 u.

Aanw. 18:00 u.

Sportpark de Smeltkroes, Liessel

20:00 u.

Aanw. 19:15 u. Hoge Zijden, Vlierden

Zondag 14 mei
Klimop 1 – DOT 1
Maandag 15 mei

Woensdag 17 mei
DOT MW1 – Lottum MW1

VOETBALVERENIGING SPV
Wedstrijd Programma Senioren zondag 14 mei
SPV 1 - BAVOS 1 14:30; SPV 2 - VRIJ
SPV 3 - NWC 11 11:00; SES VR 2 - SPV VR 1 12:00.
Programma jeugd SPV aankomend weekend
Vrijdag 12 mei : SPV JO17-1G Toernooi bij SVSH te Someren- Heide
Vertrek 17:30 uur
Zaterdag 13 mei : “SPV jeugdtoernooi “ dit toernooi is alleen voor de kinderen van SPV die zich
voor deze dag hebben opgegeven bij de activiteitencommissie. We willen iedereen verzoeken om
12 uur aanwezig te zijn op het sportpark, om er dan gezamenlijk een hele leuke gezellige dag van
te maken.

·

Programma SPV Veteranen op zaterdag 13 mei
SPV - ONDO, aanvang 17:00 uur, aanwezig 16.30 uur.

