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Zondag 1 september 09.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger Pastoor Schellens m.m.v. kerkkoor.
Intenties:

Martien van Rijssel vanwege zijn sterfdag
Harrie en Ria van Otterdijk-van der Horst
Overleden familie van Rijssel-Keijzers.

Mededelingen
A.s. zondag, 1 september, is Pater Schellens in Vlierden.
Hij heeft aangegeven dan graag voor te willen gaan in de Eucharistieviering.
Pastoor Paul Janssen staat zijn plaats dan graag af en is ervan overtuigd dat de Vlierdense kerkgangers
blij zullen zijn hun oude pastoor weer eens in hun midden te hebben.
U bent allen van harte welkom. De viering begint om 9.00 uur.
Zoals al eerder is bekendgemaakt houden we op zondag 15 september
weer onze jaarlijkse vrijwilligersochtend. We beginnen om 9 uur met een Eucharistieviering.
Daarna zijn alle vrijwilligers welkom in “ ’t Huis”.
De (persoonlijke) uitnodigingen volgen in de loop van volgende week.
Contactgroep Vlierden.

Roompot, Samen Vlierden en gemeente Deurne sluiten driepartijenovereenkomst
Bospark De Bikkels.
Roompot gaat Bospark De Bikkels in Vlierden restylen tot Naturepark De Peel. De restyling duurt tot de zomer
van 2021. Voor de financiering van deze restyling is een oplossing gezocht, waar de tijdelijke huisvesting van
arbeidsmigranten op een deel van het park onderdeel van uitmaakt. Onder meer is afgesproken dat in totaal
101 arbeidsmigranten voor een periode van maximaal 1¾ jaar... op een afgescheiden gedeelte van het park
worden gehuisvest.
De eerstvolgende stap in het proces is dat de gemeenteraad moet instemmen met het toestaan van tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten op het park binnen de ruimte voor experimenten uit de beleidsnotitie
‘Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten 2019’. Betreffend raadsvoorstel wordt op 03 september behandeld in de
raadscommissie Ruimte en Economie en vervolgens op 17 september aan de gemeenteraad voorgelegd. De
commissie- en raadsvergadering zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis aan de Markt 1 in Deurne.
Als de gemeenteraad heeft ingestemd, kan een beslissing op de benodigde vergunningen worden genomen. De
huisvesting van arbeidsmigranten kan plaatsvinden op het moment dat de diverse vergunningen zijn verleend
en er overeenstemming is bereikt met de individuele eigenaren over de restyling van hun woningen.
Het gehele persbericht van de gemeente Deurne is te lezen op de website van Samen Vlierden. Betreffend
raadsvoorstel kunt u vinden op de website van de gemeente Deurne (onder agenda Raadscommissie Ruimte
en Economie).

ZIjActief
Op woensdag 4 september komt een cliënt van stichting hulphond ons vertellen en demonstreren hoe haar
hond haar leven verrijkt.
Aanvang 20.00 uur in t Huis

Ludieke actie
Ook een EENDJE aan de voordeur gehad? Wat moet hiermee? Hou in ieder geval zondag 22 sept van 11 tot
15 uur vrij want dan start het spektakel. Meer info in het volgende trommeltje.

Restaurantmiddag KBO.
De restaurantmiddag, vindt weer plaats in ’t Huis op woensdag 4 september.
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 1 september 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.

Gilde St. Willibrordus Kofferbakverkoop
a.s. Zondag is weer een kofferbakverkoop in Vlierden. Om 7 uur wordt de Pastoriestraat bij “de bakker”, bij café
Thijssen en huize de Vliert afgesloten voor alle verkeer. Kerkgangers met auto of fiets worden verzocht om te
rijden en de ingang bij café Thijssen te gebruiken. De markt staat weer vol en naar verwachting zullen 65
verkopers naar Vlierden komen. Er zijn weer aanmeldingen uit de gehele regio. De markt gaat open om 9:15
uur en duurt tot 15:30 uur. De toegang is 1 Euro en kinderen tot 12 jaar gratis.

Gevonden
Wie is zijn of haar autosleutel verloren? Gevonden op de kruising Marie Curiestraat / Huygenstraat. De sleutel is
van een Renault. Tel. 315820

Verhuisbericht
M&A Bikes is voortaan te vinden op de Schooteindseweg 2C. Open dagen: 30 en 31 augustus van 13.00 tot
18.00 uur. U bent van harte welkom. Tot dan.
Mario en Elma.

Voetbalvereniging SPV
Programma Senioren:
Zondag 1 september:
SPV 1-ONDO 1
14:30 uur; Rood-Wit``62 4-SPV 2
SPV 3-ZSV 8
11:30 uur.

12:00 uur;

Programma veteranen
31 aug. - Toernooi “Noud van Nunen Bokaal” in Deurne. Aanvang 17.00 uur, vertrek 16.15 uur per fiets.
Programma jeugd SPV
Datum
31-8-2019
NWC JO19-4

Vertrek
Aanw.

Tijd

13:45

14:45

― SPV JO19-1

Vervoer: Remco Manders, Rens van den Berg, Ron van Bommel, Joost van
Bree

Deurne JO15-2

― SPV JO15-1G

12:00

13:00

10:30

11:30

Vervoer: Stijn Aldenzee, Luc van Bussel, Stan Coppens, Eline
Driessen

Deurne JO13-3

― SPV JO13-1

Vervoer: Daan Joppe, Jarno Kuijpers, Vince Leesberg, Sam van
Leeuwen

ST Fid./Elsendorp
JO11-1G

― SPV JO11-1

10:30

11:30

Vervoer:Lize Mennen, Willem van Otterdijk, Amber van Roosmalen

SPV JO10-1
SPV JO9-1G
Deurne JO8-2G

Milheezer Boys
― JO10-1
― NWC JO9-2
― SPV JO8-1

Vervoer: Teun van den berk, Job Berkers, Joep van Dijk

08:45
09:15
08:15

09:30
10:00
09:00

Scheidsrechter

