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Zondag 16 december 09.00 uur Woord en Communieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties:

Janske Jacobs
Harrie en Ria van Otterdijk-van der Horst vanwege de buurt
Han en Nel Keijzers-Vinken
Riek en Piet Louwers-van Otterdijk.

Kalender samen Vlierden 2019
Ook dit jaar heeft u weer een full colour versie van de kalender ontvangen met activiteiten van de Vlierdense
verenigingen.
Wij als Samen Vlierden hopen dat de kalender in veel Vlierdense huizen weer een vast plaatsje weet te
bemachtigen.
Mocht u ondanks onze goede zorgen geen kalender hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met
Marie-José Maas, Vlierdenseweg 158 of info@samenvlierden.nl

Funkienen 27 december
Op donderdag 27 december 2018 gaan we funkienen in ‟t MFA te Vlierden met het duo Lien en Mien.
Funkienen is kienen met een knipoog, waarbij plezier voorop staat. Het belooft een gezellige avond
te worden met prachtige prijzen en muzikale intermezzo‟s van hoogstaand niveau. Er worden
verschillende rondes gespeeld, een setje kienkaarten waarmee je aan alle rondes kunt meedoen kost
€ 10,00. De avond begint om 20:00 uur. De zaal gaat om 19:00 uur open. Een plek reserveren kan via
funkienen@outlook.com. ….. kom kienen…. Maak kans op een geweldige prijs en help Bianca! De
gehele opbrengst gaat naar de actie: „wij stoppen MS voor Bianca‟.

Yoga, mediteren en ontspannen
28 december 2018
t.b.v. „wij stoppen ms voor bianca‟ Een hele dag in het teken van yoga, meditatie en ontspanning.
Deze yoga-dag wordt speciaal georganiseerd voor jou, omdat je het verdient. Maar ook voor Bianca, omdat zij
het ook verdient. De lessen van vandaag zijn op basis van donatie. Dus jij bepaalt wat het je waard is. De
donatie gaat naar de stichting „WIJ STOPPEN MS voor Bianca‟. Iedereen is welkom, er zijn ook lessen,
speciaal voor kinderen. U kunt een plekje reserveren via info@yogacrystal.nl , of telnr. 0651076488 (jeanne).

Biljartclub Ons Vermaak
Team-1 won weer met 8-0, nu van Pomerans. De naaste concurrent won ook met 8-0. Het hele team is in
topvorm. Team-2 won bij poedelvrees met 3-5.

Zaterdag 15 december Prinsenbal CV De Dorstvlegels
Aanstaande zaterdag wordt de 45e prins van Dorstvlegelland bekend gemaakt. De grote vraag van dit jaar is:
“Doet ie het of doe ie het niet?”.
Op 15 december om 21.00u is het prinsenbal in ‟t Huis en dan zullen we zien of dat ie het doet!
Hierbij de derde en laatste aanwijzing
•
Hij houdt van spelletjes.
•
De jacht is geopend.
•
Hij zou een heilige moeten zijn.
Je kan weer op verschillende plaatsen raden wie de nieuwe prins wordt. En dit is bij Cafetaria Maarten&Tineke,
‟t Huis en Café Thijssen. Neem je contributiekaart mee want wij hebben ook dit jaar weer een
geweldige prijs die wij verloten onder de aanwezigen die de contribtiekaart hebben ingeleverd. Dit keer wordt de
prijs aangeboden door W. v. Bree, Stukadoorswerken.

Scouting Vlierden
A.s. zaterdag 15 december komen onze leden weer langs met de kerststukjes, ook dit jaar is er weer hard
gewerkt en kosten ze €5,00.
Van de opbrengst hopen we weer nieuw materiaal voor onze activiteiten te kunnen kopen.
We komen langs tussen 14.00 en 16.00 uur.
Namens alle leden, leiding en bestuur danken we U bij voorbaat al voor Uw aankoop en wensen U allen fijne
feestdagen en een gelukkig 2019.
- bij het e-mailadres van het secretariaat op de dorpsraadkalender staat een klein foutje dit moet zijn voor
scouting Vlierden t.rijssel3@upcmail.nl

Oud papier
Zoals u weet haalt Fanfare Wilhelmina en Carnavalsvereniging de Dorstvlegels al jaren het oud papier bij u op.
Sinds langere tijd zien wij steeds vaker dat er containers (Kliko) langs de weg staan met oud papier. Aangezien
het ophalen handmatig werk is, is het ledigen van deze containers een hels karwei en verzoeken iedereen dan
ook het papier niet meer in deze containers aan te bieden.
Met ingang van 2019 zullen wij deze containers dan ook niet meer ledigen.
Wij danken u voor uw begrip.

Oliebollenactie SPV jeugd
SPV jeugd organiseert op 31 december a.s. haar jaarlijkse oliebollenactie. Met deze actie steunt u de jeugd van
SPV Vlierden. U bent van harte welkom om op 31 december tussen 11:00 uur en 17:00 uur op het voetbalveld,
een portie heerlijk verse oliebollen op te komen halen.

Korfbalvereniging DOT
Programma
Zaterdag 15-12
Melderslo E1 – DOT E1

9.00u.

Aanw. 8.00u.

De Berkel, Horst

DOT D1 – Melderslo D1

10.00u.

Aanw. 9.15u.

De Peelhorst, Deurne

ODC A2 – DOT A1

17.35u.

Aanw. 16.40u.

De Schop, Asten

11.05u.

Aanw. 9.05u.

Den Asseldonk, Bergen LB

21.00u.

Aanw. 20.00u.

De Vilgaard, Velden

Zondag 16-12
VIOS 1 – DOT 1
Maandag 17-12
Swift MW1 – DOT MW1

Voetbalvereniging SPV
Wedstrijd Programma Senioren zondag 16 december.
WHV1 (Loosbroek)- S.P.V. 1
14:00 uur; S.P.V. 2
S.P.V. 3
VRIJ ;
Emplina VR 2-S.P.V. VR1
SPV Veteranen
15 dec. 2018 - Algemene ledenvergadering, aanvang 17:00 uur.
Competitie Jeugd
Datum
15-12-2018
SPV JO 19
Someren JO15-3G

Bruheze JO19-2
─ SPV JO15-1G

VRIJ;
10:30uur.

Aanw. Tijd Scheidsrechter
Vertrek
13:30 14:30 Dirk v.d. Heuvel
12:00 13:00

Vervoer: Niels Verhallen, Gijs Rutjens, Eline Driessen, Kayleigh Looijmans.

ZSV JO12-3

─ SPV JO12-1

09:30

10:30

Vervoer: Quint v. Roosmalen, Jarno Kuijpers, Vince Leesberg

Datum
20-12-2018
SPV JO12-1

─ SJO Helmondia-Mulo JO12-2

Aanw. Tijd Scheidsrechter
Vertrek
18:00 19:00 Teun Berkers

