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Zondag 14 oktober 09.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger:Pastoor Janssen m.m.v. kerkkoor.
Intenties:
Henny Heijboer vanwege sterfdag
Harrie en Ria van Otterdijk van der Horst vanwege de buurt.

Kerkhofonderhoud
a.s. Vrijdag wordt de werkgroep weer om 09.00 uur verwacht

Berichtje van bs de Wegwijzer:
Misschien is het u dit jaar opgevallen dat er geen kinderen langs de deur zijn gekomen voor de verkoop van
kinderpostzegels. De kinderpostzegels zijn gekoppeld aan een goed doel en ons inziens staat dit goede doel
ver van onze kinderen af. Bovendien doen alleen de kinderen van groep 7 en groep 8 mee aan de verkoop van
de kinderpostzegels, terwijl wij het als school belangrijk vinden dat we alle kinderen kunnen betrekken bij een
project waarbij ze leren iets over te hebben voor een ander. Daarom hebben we gekozen voor een ander goed
doel: Het weeshuis in Kenia.
Op deze manier brengen we school en dorp bij elkaar om samen te werken.
We hebben daarom contact gezocht met Stichting Vlierden Helpt!
(zie hiervoor hun website: www.vlierdenhelpt.nl met meer informatie over het weeshuis)
Samen zullen we kijken hoe we vorm kunnen gaan geven aan deze activiteit.
Wij werken op onze school ook met de aanpak van “de Vreedzame School”.
Deze aanpak is erop gericht om kinderen te helpen met hun sociaal-emotionele ontwikkeling,
om kinderen samen verantwoordelijk te laten zijn. In maart is het thema: “ik draag mijn steentje bij”!
Een mooi gelegenheid om bezig te zijn met het weeshuis in Kenia.

KBO
♦Voor al onze leden ligt op 16 oktober tussen 13.30 uur en 16.00 uur een nieuwe persoonlijk
ledenpas klaar in 't Huis tijdens onze inloopmiddag. U heb allemaal een nieuwe pas nodig en deze is onbeperkt
geldig. Wij hopen dat u op deze tijd de passen kunt ophalen, dan staan wij voor u klaar. Tot dan.
♦Woensdag 17 oktober is er weer een liederentafel.
We beginnen om 14.00 uur. Iedereen is welkom.

Steunpunt Mantelzorg Deurne
Het bijzondere werk dat door mantelzorgers wordt gedaan, wordt door de gemeente zeer gewaardeerd. Voor de
volwassen mantelzorgers uit Vlierden hebben we op woensdag 7 november een gratis lunch van 11.30 - 14.00
uur op de Schooteindhoeve, aan de Schooteindseweg 24 te Vlierden, met muzikale omlijsting door Piet
Driessen. Dit in het kader van de Dag van de Mantelzorger. Opgeven vóór 2 november bij wijkwerker Joost
Douwes, e-mail adres: joost.douwes@levgroep.nl of tel: 06-41 03 76 32.

ZijActief.
Tijdens onze verwenavond op woensdag 17 oktober verwennen wij onze leden met een lekkere high tea.
Tussendoor spelen we een leuke quiz die voor iedereen heel wat herinneringen op zal halen.
Aanvang 20.00 uur het Huis.

Biljartclub Ons Vermaak
Team-1 won overtuigend van O en O. Het hele team is goed in vorm. Ze gaan dan ook fier aan de leiding.
Team-2 en 3 waren vrij.
Afgelopen zaterdag werden de finales gespeeld van de onderlinge kampioenschappen. Klasse-1 werd een
barrage tussen Jan Thijssen en Rini Weemen waarin Jan de sterkste bleek.
In de klasse-2 was Patrick Verberne de sterkste en werd dan ook verdiend kampioen.

De Slag om Vlierden”
Afgelopen week heeft u onze Flyer samen met het Trommeltje binnengekregen. Hierin vragen wij aandacht
voor onze QUIZ en DIENSTENVEILING die op zaterdagavond 20 oktober gaat plaatsvinden met één doel,
namelijk geld inzamelen voor onderzoek in de strijd tegen kanker.
“De Slag om Vlierden” is een benefietavond van John van Paassen. John gaat volgend jaar weer met een
team van BIG Challenge zoveel mogelijk keren met de fiets de Alped‟Huez in Frankrijk beklimmen.
„Wie mogen zich uitroepen tot de slimste groep van Vlierden 2018?!‟, dat wordt op deze gezellige avond
bepaald.
We hebben al veel aanmeldingen binnen, maar mocht je nog interesse hebben om als groep (6-8 personen)
mee te doen, zoals bijv. vrienden, familie, buren, straat.....zeg het maar, dan kan dat nog steeds.
Het inschrijfgeld is €5, - per persoon. Laat je teamcaptain de naam van het team en het aantal teamleden z.s.m.
doorgeven via het bekende e-mailadres slagomvlierden@gmail.com zodat je zeker bent van deelname.
Voor vragen kun je ook terecht op dit e-mailadres en je kunt ons ook op Facebook volgen.
Behalve deze quiz gaan we ook nog diverse diensten veilen,die staan op achterkant van de huis aan huis Flyer.
Je hoeft echt niet uit Vlierden te komen om mee te mogen doen op deze avond. Iedereen is van harte welkom
of je nu mee doet, je favoriete team aan komt moedigen of alleen maar wilt komen kijken.
Datum van dit evenement is dus 20 oktober 2018 in het MFA in Vlierden en wordt mogelijk gemaakt met hulp
van veel vrijwilligers, 19.30 uur inloop.“De Slag om Vlierden” start om 20.00 uur.
Je deelname of alleen entree van €5, - per persoon betaal je contant aan de ingang.
Namens de commissie.
John van Paassen,Marleen van den Wittenboer, Maikel Weemen,Rinie Berkers en Pauline Rovers.

Tennis Club Vlierden
Afgelopen week hebben beide teams gewonnen met 3-1. De dames uit tegen De Ren, en mixteam thuis tegen
Meyvink. Met nog 3 rondes te gaan, staan de dames 2e plaats en spelen ze thuis op 12 oktober, tegen onze
buren van Op Dreef.
Mixteam staat bovenaan met nog 2 rondes te spelen. Ze gaan naar Tegelen, spelen tegen De snelle sprong.

Korfbalvereniging DOT
Programma
Zondag 14-10
DOT 1 – Tuldania 1

11.00u.

Aanw. 10.00u.

Hoge Zijden, Vlierden

20.15u.

Aanw. 19.15u.

De Vlies, Ysselsteyn

Woensdag 17-10
De Peelkorf MW1 – DOT MW1

Voetbalvereniging SPV
Wedstrijd Programma Senioren zondag 14 oktober
S.P.V. 1-Boerdonk 1 14:30 uur;
S.P.V. 2
VRIJ;
Deurne 6-S.P.V. 3
10:00 uur;
S.P.V. VR1 VRIJ
Wedstrijdprogramma Veteranen zaterdag 13 oktober
Deurne Blue Velvet - SPV, vertrek 16:15, aanvang 17:00 uur
Competitie Jeugd
Datum
Aanw. Tijd Scheidsrechter
13-10-2018
Vertrek
SPV JO19-1
─ Deurne JO19-2
13:30 14:30
Anco Klomp
SSE JO15-1
─ SPV JO15-1G
12:30 13:30
Vervoer: Stan Coppens, Stan Joppe, Lucas v. Duijnhoven, Stijn Aldenzee

Brevendia JO12-1

─ SPV JO12-1

09:15

10:30

09:15

10:15

10:00

11:00

09:00
09:00

09:30
09:30

Vervoer: Max Welten, Revo den Holder, Juul v. Nuenen

Mifano JO11-2

─ SPV JO11-1

Vervoer: Casper v.d Voorde, Ties Bankers, Jens Schlösser

Deurne JO10-3G

─ SPV JO10-1

Vervoer: Lize Mennen, Harry-Alexander Keizers, Tomas Fransen

SPV JO9-1G
SPV JO9-2

─ Bruheze JO9-2
─ SJVV JO9-2

