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Zondag 24 februari 10.00 uur Woord en Communie-Gezinsviering
Groep 4/5 van basisschool De Wegwijzer zal hieraan haar medewerking verlenen.
Het thema van deze viering is “de levensboom”. Onze opa`s en oma`s betekenen veel voor ons. Zij hebben een
levensverhaal te vertellen. Een verhaal met betekenis.
Daarom nodigen we voor deze viering ook speciaal, naast alle gezinnen, alle opa`s en oma`s uit.
Tot zondag 24 februari om 10:00 uur in onze kerk.
Werkgroep gezinsvieringen
Intenties:

Niek van Leeuwen vanwege zijn verjaardag
Piet en Sien Venner-Beijers en schoondochter Nellie
Harrie Keijzers vanwege zijn verjaardag
Arie en Nellie Weemen-Meulendijks
Frans en Lies Jacobs-van Goch, dochter Petra en kleinzoon Willem.

Actie Het Trommeltje
Wij willen iedereen bedanken die een bijdrage voor het Trommeltje heeft overgemaakt of afgegeven.
Hierdoor kunnen we het meest gelezen weekblad van Vlierden ook dit jaar weer laten bezorgen.
Namens de contactgroep,
Karel Koolen, Anne-Mai O’Gorman, Michel Buijtenweg en Rian van Dijk.

Restaurantmiddag KBO.
De restaurantmiddag vindt weer plaats in ’t huis op woensdag 27 februari.
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 24 februari bij Martha van Otterdijk
tel. 316249. Martha kan dan nog andere KBO leden die graag hieraan deel willen nemen tijdig benaderen,
zodat er weer een dertigtal personen kan genieten van een heerlijke/gezellige maaltijd.

Gezocht: nieuwe soosleiding en dj!
Voor volgend seizoen (september-juni) zijn wij weer dringend op zoek naar nieuwe leiding (15+) om een
soosavond te draaien. Bij een goede bezetting draai je als leiding om de maand een soosavond. Er zijn altijd
minimaal twee personen van de leiding aanwezig. Tijdens de soosavond verkoop je snoep en drinken en houd
je het overzicht over de kinderen. Af en toe worden er activiteiten georganiseerd, zoals een danswedstrijd, quiz
of karaokeavond. Er zijn ongeveer 25-30 kinderen aanwezig op een avond.
Ook zijn wij op zoek naar een dj. Houd jij van muziek draaien en wil jij jouw skills testen voor een jong publiek?
Kom dan dj'en bij de soos! Ervaring is niet noodzakelijk, wel een passie voor muziek en affiniteit met de
doelgroep. Jong talent is ook welkom! Wel moet je minimaal in groep 7 zitten (of bovenbouw Brigantijn).
De soos vindt gedurende het schooljaar elke laatste vrijdag van de maand van 19.30u tot 21.30u plaats in het
MFA voor kinderen van groep 7 t/m 14 jaar.
Heb je interesse of vragen? Mail dan naar: soosdepitstopvlierden@gmail.com

Dorstvlegelmagazine
Afgelopen week is ons Dorstvlegelmagazine weer bij iedereen in Vlierden bezorgd. Mocht u er geen in
de brievenbus gehad hebben, maar er nog wel graag eentje ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat van de Dorstvlegels (secretariaat@dorstvlegels.com). "

Landelijke collecte jantje beton
Vanaf maandag 25 februari vindt de landelijke collecte van Jantje Beton plaats; een fonds dat het buiten spelen
stimuleert. Scouting Vlierden stimuleert dat natuurlijk ook en organiseert elk jaar in juni een buitenspeeldag.
De scouts en explorers/ roverscouts komen dinsdag 26 februari tussen 18.30 en 20.00 uur langs met de
collectebussen. De helft van deze opbrengst gaat naar scouting vlierden.
Alvast bedankt voor Uw bijdrage.

ZijActief
Op woensdag 27 februari komt onze dorpsgenoot Antoinette Knoet-Michels ons vertellen wie ze is en wat ze
doet. Aanvang 20.00 u `t Huis

Soos de Pitstop
Herinnering: De soos van vrijdag 22 februari gaat niet door in verband met het Mega Carnavalsfestijn in Deurne.
Wij wensen jullie veel plezier en zien jullie weer in maart!

Biljartclub Ons Vermaak
Driebandencompetitie
Team-1 won met maar liefst 8-0 van Marmabar, Liessel. Wim Smits speelde met een gemiddelde van 0,777
zeer sterk. Roland van Happen kwam op een gemiddelde van 0,750 met een hoogste serie van 8.
Team-2 won bij ONA met 3-5. Rinie Weemen speelde goed met een gemiddelde van 0, 555 en een serie van 4.
Ook Geert Mennen speelde sterk.
Team-3 won met 6-2 van HGL. Hier speelde Marcel vd Heuvel sterk met een gemiddelde van 0,457 en een
serie van 4.

Tennisclub Vlierden
A.s vrijdag 22 februari is er weer een tennisavondje gepland. We starten om 19.30 uur.
Er hebben zich al een heleboel mensen opgegeven, maar als je dat nog niet gedaan hebt, ben je ook van harte
welkom!!!! Verder willen we jullie vragen om vóór maandag 25 februari door te geven of je met
de familiedag mee doet.
We starten dan rond 13.30 uur en het is rond 17.00 uur weer afgelopen.
Je mag 1 of meerdere familieleden (ooms, tantes,kinderen,partner enz.) meenemen.
We spelen een tennistoernooitje en er zijn nog wat andere spelletjes.
We horen graag wie er meedoet en wie je meebrengt.
Geef ook even door hoe oud ze zijn en of ze tenniservaring hebben.

Voetbalvereniging SPV
Wedstrijd Programma Senioren
Zondag 24 februari:
S.P.V.1-VOW 1
14:30 uur; ASV `33 3-S.P.V.2
11:00uur;
Mierlo-Hout 9-S.P.V. 3 10:00uur; S.P.V. VR 1- FC Uden VR 1 10:30 uur.
Donderdag 28 februari:
Oefenwedstrijd SV Lierop 1-SPV 1 20:00 uur.
Wedstrijd programma veteranen
Zaterdag 23 februari
SPV – Milheezer Boys, aanvang 17:00 uur, aanwezig 16.30 uur.
Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
23-2-2019
SPV JO19-1
─ HVV Helmond JO19-1
SPV JO15-1G
─ S.V. Brandevoort JO15-6
Mifano JO12-1
─ SPV JO12-1

Vertrek
Aanw.
13:30
11:45
09:15

Tijd Scheidsrechter
14:30 Dirk v.d. Heuvel
12:45 Thomas Koolen
10:15

Vervoer: Quint v. Roosmalen, Jarno Kuijpers, Max Welten

SPV JO11-1

─ NWC JO11-5G

09:45

10:30

SPV JO10-1G
Mifano JO9-2G

─ Olympia Boys JO10-1G
─ SPV JO9-1G

09:00
08:45

09:30
09:30

09:00
13:15

09:30
14:00

Vervoer: Lars Manders, Mads v. Dijk, Luc v. Roosmalen

SPV JO9-2
ONDO JO7-1

─ SJO Helmondia-Mulo JO9-7
─ SPV JO7-1

Vervoer: Bram Kuijpers, Joey v.d. Weijer, Quinn Plugers

Ruud van
Rijssel
Stijn van
Moorsel

