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Zondag 25 november 09.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Janssen m.m.v. kerkkoor.
Intenties:

Voor de levende en overleden leden van het kerkkoor
Jan, Nel, Wil van Rooij en kleinkinderen
Nellie Sleegers-van Rijssel vanwege hun trouwdag en dochter Miriam
Karel Koolen en dochter Lenie
Frans en Hanny Hermkens-ten Haaf
Dina van den Heuvel-Verhees
Willem Verberne en Elisabeth van Mierlo
Arie en Nellie Weemen-Meulendijks vanwege hun trouwdag
Harrie van Otterdijk
Overleden ouders van Rooij-van Mierlo.

Feest van St. Caecilia
a.s. Zondag wordt door het kerkkoor het jaarlijkse Caeciliafeest gevierd. Na de Eucharistieviering van 09.00 uur
worden de koorleden met hun partners in `t Huis verwacht.

Intocht Sinterklaas Vlierden
a.s. Zondag 25 november rond 13.45 u. komt Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten weer in Vlierden aan. Ook dit
jaar weer op het pleintje voor de Kiosk bij de Dorpsvlaggenmast.
De fanfare vertrekt om 13.30 u. vanaf café Thijssen om de Sint op het pleintje te verwelkomen.
Daarna gaat de stoet via een route richting ‟t Huis, waar men om +/- 14.00 uur aankomt.
De zaal gaat ook pas open, als Sinterklaas bij de zaal aankomt.
Daar zal voor de 17de maal weer een open podium met jong Vlierdens talent gehouden worden, opgeven
hiervoor is verlengd en kan uiterlijk nog t/m donderdag 22 november.
Aansluitend zal er de mogelijkheid zijn om foto‟s met de Sint te maken.
De Sint vertrekt naar verwachting rond 15.30 uur.
Bij slecht weer gaan we vanaf de kiosk rechtstreeks naar „t Huis en begint het programma wat vroeger.
Bij twijfel hierover kan men bellen op telefoonnummer. 06-53979969.
Ook dit jaar is er een collecte gehouden, om het bezoek van de Sint aan Vlierden te financieren.
De Oranjevereniging dankt u van harte voor uw gulle gaven, en alle collectanten voor hun inzet.
Kijk voor de laatste nieuwtjes op www.facebook.com/oranjeverenigingvlierden

Open podium Intocht Sinterklaas
Tijdens de intocht van Sinterklaas op zondag 25 november zal er in „t Huis weer een open podium gehouden
worden, hiervoor kan men nog tot uiterlijk 22 november opgeven.
Opgavenformulieren zijn vorige week via school met het Nieuwswijzertje als bijlage meegezonden.
Bij opgave kan het formulier afgedrukt en ingeleverd worden of het kan digitaal ingevuld en verstuurd worden
naar ov.vlierden@gmail.com .

Jubileumavonden CV De Dorstvlegels: Kom op tijd!
Zoals eerder gemeld loopt de kaartverkoop voor de jubileumavonden t.g.v. het 44 jarig bestaan van cv de
Dorstvlegels hard. Wilt u getuige zijn van een schitterende avond vol afwijkend amusement zoals alleen in
Vlierden gebracht kan worden, koop dan nog snel een kaartje want vol = vol! En kom op tijd zodat u het beste
plekje heeft. We streven ernaar strikt om 21.00 uur te beginnen. Binnenstromen kan vanaf 19.30 uur, zodat
eenieder optimaal kan genieten van een verrassend voorprogramma. Dit wilt u niet missen!
De entree bedraagt € 5,00. Kaarten zijn te verkrijgen bij café Thijssen, cafetaria Maarten & Tineke, M & A Bikes
en online via:www.vlierden.com.
Bestuur cv de Dorstvlegels.

Handboogvereniging Rozenjacht
Dinsdag 27 november wedstrijd om de Toon Donkers Beker . Aanvang 20.00 uur .

Biljartclub Ons Vermaak
Team-1 won met 2-6 bij ONA. Alleen de kopman Jan Thijssen verloor zijn partij.
Team-2 vrij. Team-3 speelde 4-4 tegen `t Turfke. Marcel vd Heuvel en Wilbert van Bree wonnen.

Start nieuwe cursus Gehoorzaamheid bij hondenclub de Bosrakkers
Op zondag 6 januari 2019 start de nieuwe cursus Gehoorzaamheid. De lessen zijn iedere zondagmorgen van
9.30 -10.45 uur.
Gehoorzaamheid 1 is bedoeld voor baasjes met jonge honden. Als uw hond alle inentingen gehad heeft kun je
deelnemen. Bij Gehoorzaamheid starten we met aandachtsoefeningen zodat de hond leert dat hij aandacht
moet hebben voor het baasje. Daarna leren de honden de basiscommando‟s als “zit, af en blijf”. Ook voor
socialiseren met andere honden en baasjes is veel aandacht.
Wil je graag mee doen geef je dan op via het aanmeldformulier dat op onze website
staat. www.bosrakkers.com, staat bij cursusinformatie gehoorzaamheid 1
Het cursusgeld bedraagt dit seizoen 50 euro voor de gehele cursus, is 15 lessen. Je kunt ons vinden op
Regenweg in Liessel, ingang vanaf de Snoertsebaan.
Je kunt bij ons ook terecht voor de vervolgcursus Gehoorzaamheid 2 en ook voor behendigheid met de hond.

Korfbalvereniging DOT
Programma
Zaterdag 24-11
DOT D1 – De Peelkorf D2

10.00u.

Aanw. 9.15u.

De Peelhorst, Deurne

DOT A1 – Lottum A1

13.20u.

Aanw. 12.35u.

De Peelhorst, Deurne

11.00u.

Aanw. 10.00u.

De Peelhorst, Deurne

21.00u.

Aanw. 20.15u.

Varendonckcollege, Someren

Zondag 25-11
DOT 1 – Fortuna ‟74 1
Maandag 26-11
DAKOS MW3 – DOT MW1

Voetbalvereniging SPV
Wedstrijd Programma Senioren zondag 25 november
S.P.V. 1-Tongelre 1 14:30 uur; S.P.V. 2-NWC 5
11:30 uur;
Mifano 8-S.P.V. 3
10:30 uur; S.P.V. VR1-De Bocht`80 VR1 10:30uur..
Wedstrijdprogramma Veteranen : vrij.
Wedstrijd programma SPV jeugd
Datum
24-11-2018
SPV JO19-1
─ ONDO JO19-2
SPV JO15-1G
─ Neerkandia JO15-1
SJO Hel.-Mulo JO12-1
─ SPV JO12-1

Aanw.
Vertrek
13:30
10:45
09:00

Tijd

14:30 Kamiel Manders
11:45 Thomas koolen
10:00

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

ZSV JO11-3G

─ SPV JO11-1

09:30

10:30

10:15

11:15

09:00
08:45

09:30
09:30

Vervoer: Casper v.d. Voorde, Ties Bankers, Daan Joppe

Milheezer Boys JO10-1

─ SPV JO10-1

Vervoer: Finn v.d. Voorde, Harry-Alexander Keijzers, Tomas Fransen

SPV JO9-1G
SSE JO9-2

─ NWC JO9-4G
─ SPV JO9-2

Scheidsrechter

