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Vrijdag 7 juni 19.00 uur St. Jozefkerk Deurne.
Gezamelijke vormselviering vormelingen parochies Vlierden en St. Jozef.
Intenties:
Voor alle overleden familieleden en vrienden van de vormelingen.

Zondag 9 juni 1e Pinksterdag 10.00 uur Woord en Communieviering. Kerkkoor.
Intenties:

Nellie Sleegers-van Rijssel en dochter Miriam
Jan Jacobs.

Mededelingen
1.

De aanvangstijden van de zondagsvieringen in Vlierden zijn:
Eucharistievieringen, als pastoor Janssen naar Vlierden komt, beginnen om 9.00 uur.
Woord- en Communievieringen beginnen om 10.00 uur.
De aanvangstijden worden elke week in Het Trommeltje vermeld.
2. Intenties voor de vieringen in Vlierden kunt u opgeven:
Op zondagen als er een eucharistieviering is, na de viering achter in de kerk,
Telefonisch bij een van de leden van de contactgroep.
Telefonisch bij het Parochiecentrum in Deurne (0493-312486).

Kerkhofonderhoud
a.s. Vrijdag, 1e vrijdag van de maand, wordt de werkgroep weer om 09.00 uur verwacht

Op dinsdag 14 juni bent u weer van harte welkom om met ons van gedachten te wisselen, vragen te stellen of
informatie te ontvangen over bepaalde zaken, tijdens de inloop van 20.00 uur tot 20.30 uur op de vergadering
van Samen Vlierden in ‘t Huis.
De Goede Doelen week Vlierden komt eraan !
De enveloppen en intekenlijsten voor de Goede Doelen week Vlierden zijn door de collectanten weer
rondgebracht in Vlierden en hebt u dus ontvangen in uw brievenbus.
Op dinsdag 11 of woensdag 12 juni wordt de envelop bij u opgehaald
Het is fijn als u de envelop alvast klaar legt voor de collectanten.
Mocht u geen envelop hebben ontvangen, dan kunt u even bellen naar Riek van Rijssel,
Tel. 313739. Dan kan er nog een envelop worden nabezorgd.

To Enjoy
Op 2e pinksterdag 10 juni treden wij tussen 13.00u en 16.00 u op bij het kasteel van Heusden tijdens de open
kastelendag. Een mooie gelegenheid om naar ons te komen luisteren en te genieten van de unieke omgeving
van het kasteel.
Ook willen we alvast ons picknick concert aankondigen op zondag 30 juni. Een datum om alvast te noteren.
Meer informatie hierover volgt nog.

Soos de Pitstop
Op vrijdag 28 juni is de afsluiting van de soos. Voor degene die het nog niet weten: we gaan boerengolfen!
Vergeet je niet op te geven voor 14 juni. Tevens zoeken we nog ouders die mee kunnen rijden. Tot dan!

ZijActief
Op woensdag 12 juni komt Marie de Bijl van het Brabants Landschap en bekend om zijn column in het ED ons
vertellen over nieuwkomers in onze natuur. Aanvang 20.00 uur in `t Huis.

Gilde St. Willibrord
Johan van Cuijk is de nieuwe koning van de Vlierdense Schutte.
Op Hemelvaartsdag hebben de gildeleden verwoed geschoten om de koning voor de komende drie jaar te zijn.
Tot de verrassing van Johan kwam met het 187-ste schot de vogel naar beneden. Verbouwereerd stond hij voor
het dilemma raap ik of laat ik hem liggen met betaling van de boete. Toch maar even telefonisch het thuisfront
geraadpleegd. Het antwoord; Waarom zou je hem laten liggen, nu heb je de kans. Raap op de vogel. Johan is
al 38 jaar gildebroeder van het Vlierdens gilde, begonnen als tamboer, Jonge en Oude deken, naar
waarnemend kapitein en nu als koning.
De receptie van de koning is zaterdag 15 juni in gildehuis Thijssen. Dit in afwijking tot de datum welke is
vermeld op de dorpskalender.

Biljartclub Ons Vermaak
Het was een goed jaar voor Ons Vermaak. Het 3e team, bestaande uit: Rinie Weemen, Huub Thijssen, John vd
Heuvel, Geert Mennen en Leo Vermeulen, werden in de laatste wedstrijd kampioen. Ze wonnen met 7-1 bij `t
Turfke.
Eindstand:
Ons Vermaak
85 pnt.
ONA
82 pnt.
HGL
70 pnt.
Het 1e team, bestaande uit: Jan Thijssen, Wim Smits, Roland van Herpen en Rinie Weemen, werden 3e.
Eindstand:
TBK
76 pnt
ONA
70 pnt
Ons Vermaak
62 pnt

Tennisclub Vlierden
Zowel ons damesteam als ons mixteam vrijdagavond zijn geëindigd op een 5e plaats.
Donderdag ontvangt ons mixteam 2e klasse Topspin Boxmeer thuis.
Maandag beginnen onze open toernooi-wedstrijden.

Korfbalvereniging DOT
Programma
Zaterdag 8-6
DOT E1 – Gazelle E1

9.30u.

Aanw. 9.00u.

Hoge Zijden, Vlierden

United A1 – DOT A1

13.00u.

Aanw. 11.55u.

De Meulenbeek, Wanssum

Voetbalvereniging SPV
Programma Senioren:
Maandag 10 juni:
SPV 1-Herpinia 1 14:30 uur.
Promotiewedstrijd S.P.V.1
Na het jammerlijk mislopen van het kampioenschap is er voor S.P.V.1 nog één kans om alsnog promotie
naar de 4e klasse af te dwingen.
Daarvoor speelt S.P.V.1 op 2e pinksterdag 10 juni om 14:30 uur de alles beslissende promotiewedstrijd
tegen 4e klasser Herpinia uit Herpen.
Deze wedstrijd wordt gespeeld op sportpark Den Uil te Erp.
Enkel bij winst is promotie naar 4e klasse bereikt.
Wij hopen weer op Uw aller aanwezigheid, steun en support.
Tot zondag in Erp !!
Wat het resultaat op deze dag ook mag zijn, via deze weg willen wij iedereen bedanken voor al jullie
aanmoedigingen en support bij de wedstrijden van S.P.V. het afgelopen seizoen.
Tenslotte iedereen een fijne vakantie gewenst en op naar het seizoen 2019-2020.
Bestuur S.P.V Vlierden.
Programma jeugd SPV
Datum 08-06-2019
JO15-1G Toernooi bij ONDO

vertrek 09:00 uur

begin 10:00uur

