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Zondag 2 december 10.00 uur Woord en Communieviering. Samenzang.
Intenties:

Jan en Miet Thijssen-Mennen
Overleden ouders van Kessel v.d. Vondervoort, dochters Mien en Wilma en schoozoon Theo
Martien v.d. Wallen vanwege de buurt.

Aanmelden nieuwe kleuters van basisschool de Wegwijzer
Op vrijdag 18 januari kunnen nieuwe kleuters worden aangemeld. Alle kinderen die 4 jaar worden
voor 1 oktober 2020 zijn hiervoor uitgenodigd. Er is een inloopochtend van 09.00u tot 10.15u waarbij u,
samen met uw kind, de sfeer op onze school kunt komen proeven.
Kinderen mogen spelen in de kleutergroep, er zal een rondleiding zijn en u kunt vragen stellen over ons
onderwijs. Lukt het u niet om aanwezig te zijn, dan kunt u een afspraak maken met de directeur
jeanne.verberne@prodas.nl.

Bericht van basisschool de Wegwijzer – Wij stoppen MS voor Bianca
Zoals u ongetwijfeld gehoord of gelezen heeft, is er een stichting opgericht voor Bianca Leesberg, moeder van
Rick (groep 5), Vince (groep 8) en Stijn (voortgezet onderwijs).
Voor meer informatie: https://www.wijstoppenmsvoor.nl/
Ook wij als school willen graag ons steentje bijdragen om de stichting te steunen.
We hebben daarom samen met kinderdagverblijf Bert en Ernie het idee opgepakt om een kerstmarkt te
organiseren. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 18 december, van 17.00 uur tot 19.00 uur op school. We willen
kinderen, ouders, opa's, oma's, andere familieleden en dorpsgenoten uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.
We hopen dat we er samen voor kunnen zorgen dat we een fantastisch bedrag kunnen overmaken naar de
stichting 'Wij stoppen MS voor '

S.P.V. j.o.9-1 stopt MS voor Bianca!
Zaterdag 5 januari gaat S.P.V. j.o.9-1 de deuren langs om lege flessen/bierkratjes in te zamelen om zodoende
geld in te zamelen voor de actie: Wij stoppen MS voor Bianca.
Spaar uw flessen/kratjes tot deze tijd op en de jongens van S.P.V. komen het graag bij u ophalen. Wilt u graag
eerder uw flessen kwijt dan kunt u ze inleveren op de Vlierdenseweg 213.
Mochten de jongens u gemist hebben op 5 januari dan is er nog de mogelijkheid om de flessen af te geven bij
de kantine van S.P.V. Voor meer informatie, kijk op www.wijstoppenmsvoor.nl.
Namens de voetballertjes van S.P.V. j.o.9-1, alvast bedankt!

Soos de Pitstop
Yes! Sinterklaas is langs geweest en heeft ons nieuwe boxen gebracht. Deze gaan we meteen testen met een
potje Sinterklaasbingo! Luister goed naar de muziek en verzamel alle sinterklaasliedjes op jouw bingokaartje.
De soos is van 19.30u tot 21.30u. Zie je dan!

CV De Dorstvlegels
Wat een feest was het afgelopen weekend! Een mooier 44-jarig jubileum hadden we ons niet kunnen
voorstellen. We willen dan graag ook nog via deze weg iedereen bedanken die een bijdrage geleverd heeft aan
deze 2 geweldige avonden. Enorm vereerd zijn we dat jullie hebben meegewerkt aan ons jubileumfeest.
Bedankt Maffia, Vette Bras(sie), alle artiesten en vrijwilligers. En we mogen natuurlijk het publiek niet vergeten.
Met z’n allen hebben wij er een onvergetelijk feest van gemaakt.
En dan nu op naar het prinsenbal. Wie o wie wordt de 45e prins van Dorstvlegelland? Op zaterdag 15
december is het zover. Dan zal in het MFA de nieuwe prins bekend worden gemaakt. Ook dit wil je niet missen.
Verdere informatie volgt nog maar nu alvast een 1e aanwijzing.
♦Hij houdt van spelletjes.

KBO
Restaurantmiddag
De restaurantmiddag vindt weer plaats in ’t Huis op woensdag 5 december . 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 2 december bij Martha van Otterdijk tel. 316249.
Openbare Boekenkast en inloopmiddag KBO
Tijdens de inloopmiddag elke dinsdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur kunt u terecht voor puzzels en boeken, ook
voor niet leden van de KBO. Tijdens deze middag zit er ook een wijkwerker van de Levgroep voor al uw sociale
problemen. Het kaarten is alleen voor leden van de KBO. We hebben weer volop nieuwe boeken in onze
openbare boekenkast (voor iedereen dus). Tot ziens in 't Huis De KBO-Vlierden

Biljartclub Ons Vermaak
Team-1 won met 7-1 van Vriendenkring in een goede wedstrijd.
Team-2 was vrij. Team-3 verloor met 6-2 van Neerkandia. Alleen Rinie Weemen won zijn partij.

Start woningbouw aan de Keesomstraat in Vlierden
Eind 2017 is op initiatief van Samen Vlierden gestart met een woningbouwproject op het terrein van de
voormalige gymzaal aan de Keesomstraat in Vlierden. Nu, een jaar later, zijn er volop werkzaamheden.
Begin november is een aannemer begonnen met het bouwrijp maken. Op het perceel bouwen vijf jonge
Vlierdenaren samen hun nieuwe woning.
De woningen komen met de voorkant aan de Keesomstraat. Het verharde speelveld wordt een stuk
opgeschoven in de richting van de Einsteinstraat. Het blijft even groot als dat het nu is. Voor de nieuwe
woningen aan de Keesomstraat komen langsparkeerplaatsen en aan de Lorentzstraat komen
haaksparkeerplaatsen. Om de parkeerplaatsen heen komt groen. De bouw van de woningen start naar
verwachting in januari.

Korfbalvereniging DOT
Programma
Zaterdag 1-12
Sporting ST E1 – DOT E1

9.00u.

Aanw. 8.00u.

De Berkel, Horst

Lottum D1 – DOT D1

11.15u.

Aanw. 10.00u.

’t Haeren, Grubbenvorst

DOT A1 – Merselo A1

12.45u.

Aanw. 12.00u.

De Peelhorst, Deurne

13.15u.

Aanw. 11.00u.

De Duffelt, Millingen aan de Rijn

Zondag 2-12
Odio 1 – DOT 1

Voetbalvereniging SPV
Wedstrijd Programma Senioren zondag 2 december
Odiliapeel 1-S.P.V. 1
14:30 uur; S.P.V. 2
VRIJ;
S.P.V. 3-Racing Boys 3 11:30 uur; S.P.V. VR1-St Geldrop/Braakhuizen VR 1 10:30uur.
Dinsdag 4 december.
Bekerwedstrijd Schijndel/De Wit 1-S.P.V. 1 19:30 uur.
Competitie Jeugd
Datum
Aanw. Tijd Scheidsrechter
1-12-2018
Vertrek
ASV'33 JO19-2
─ SPV JO19-1
13:30 14:30
Vervoer: Wessel v. Moorsel, Jorus Haazen, Marijn Swinkels, Niels v. Rijssel

SPV JO15-1G
SPV JO12-1

─ s.v. Laar JO15-3
─ S.V. Brandevoort JO12-4

10:45
09:30

SPV JO11-1

─ Someren JO11-3
SV Helena. Griendtsveen JO10─ 1
─ SPV JO9-1

09:30

11:45 Thomas Koolen
10:30 Teun Berkers
Ruud van
10:30
Rijssel

08:45
09:45

09:30
10:30

09:00

09:30

SPV JO10-1
Lierop JO9-1

Vervoer: Sam Bevers, Rick Leesberg, Jip Braam

SPV JO9-2

─ Rood Wit'62 JO9-3

