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ZONDAG 28 JANUARI 11.00 UUR PRINSENMIS
Voorganger Pastoor Schellens m.m.v. Vlierländer Musikanten
Intenties:
Cor en Ria van Bree-van de Vrande namens het prinsenpaar
Namens de carnavalsvereniging voor alle overledenen die Carnaval een warm hart hebben
toegedragen in het bijzonder Theo Fransen
Frans en Lies Jacobs-van Goch, dochter Petra en kleinzoon Willem.
MEDEDELINGEN
1. Voor vragen over parochie of kerkelijke zaken, alsmede voor een eventueel huisbezoek van pastoor
P.Schellens kunt u bellen met Jo Buijtenweg tel. 314070.
2. Aanmeldingen voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten lopen voortaan via het centrale
Parochiecentrum, Visser 2, in Deurne. 0493-312486; info@heiligewillibrorddeurne.nl
3. `s Zondags kunt u na de dienst van 09.30 misintenties opgeven hier op de pastorie
4. Rekeningnummers t.n.v. de parochie Vlierden; IBAN nr NL29RABO 01545 02 103.
5. Voor informatie of klachten over de bezorging van Het Trommeltje kunt u bellen met 320946
SAMEN VLIERDEN
Naar aanleiding van activiteiten rondom het huisvesten van arbeidsmigranten door Roompot in
bospark De Bikkels heeft Samen Vlierden besloten om een projectgroep te vormen. Enerzijds om
de activiteiten in bospark De Bikkels te kunnen volgen, anderzijds om, indien noodzakelijk, actie te
ondernemen.
In deze projectgroep hebben personen uit het dorp en personen uit de nabijheid van het park zitting.
Namens Samen Vlierden coördineren Peter Eijsbouts en Peter van Otterdijk deze projectgroep.
In oktober is een gesprek geweest tussen Roompot en de verantwoordelijke wethouder over het
mogelijk huisvesten van arbeidsmigranten in bospark De Bikkels. Samen Vlierden heeft toen
opheldering gevraagd aan B&W. Volgens het huidige bestemmingsplan is het niet mogelijke om
arbeidsmigranten te huisvesten, desondanks zijn dezelfde week arbeidsmigranten gehuisvest.
CARNAVALSVERENIGING DE DORSTVLEGELS
Prinsenmis/ Prinsenbrunch/Prins in ons midden
Aanstaande zondag 28 januari zal om 11.00u de jaarlijkse prinsenmis plaatsvinden met aansluitend een
brunch bij 't Huis. De kosten voor deze brunch zijn € 13,- pp (vanaf 12 jaar). Kinderen tot 12 jaar betalen
een bedrag dat gelijk is aan hun leeftijd. De kaarten voor deze brunch zijn verkrijgbaar bij Café Thijssen.
Voor meer informatie over de brunch kunt u terecht bij Leon Thijssen/www.vlierden.com.
Om 14.00u begint vervolgens in 't Huis het programma van "prins in ons midden”. Al deze activiteiten zijn
toegankelijk voor iedereen. Dus hopelijk tot zondag!
Dorstvlegel Magazine
Afgelopen week is het Dorstvlegel Magazine weer rondgebracht. Mocht u nu geen magazine in de
brievenbus aangetroffen hebben maar deze nog graag ontvangen dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat (secretariaat@dorstvlegels.com, tel. 06-13839393)
SOOS DE PITSTOP
Gezocht: nieuwe soosleiding
Voor volgend seizoen zijn wij weer dringend op zoek naar nieuwe leiding (18+) om een soosavond te
draaien. De soos vindt elke laatste vrijdag van de maand van 19.30u tot 21.30u plaats van september t/m
juni voor kinderen van groep 7 t/m 14 jaar. Er zijn ongeveer 25-30 kinderen aanwezig op een avond.
Als leiding draai je om de maand een soosavond. Er zijn altijd minimaal twee personen van de leiding
aanwezig. Tijdens de soosavond verkoop je snoep en frisdrank en houd je het overzicht over de kinderen.
Af en toe worden er activiteiten georganiseerd, zoals een danswedstrijd of karaokeavond.
Heb je interesse of vragen? Mail dan naar: soosdepitstopvlierden@gmail.com

RECTIFICATIE
Rond de jaarwisseling hebben jongeren vuurwerkschade aangericht aan de kiosk. Dit
item heeft ruime aandacht gekregen via verschillende dag / weekbladen waarbij wordt
geïnsinueerd dat jongeren van Scouting Vlierden bij dit voorval betrokken zijn. Via deze
weg willen we benadrukken dat de daders géén jongeren zijn van Scouting Vlierden en
dat de daders inmiddels bekend zijn.
BILJARTCLUB ONS VERMAAK
Team-1 won met 1-7 van SVM Marmabar. Jan Thijssen en Roland van Herpen speelden beiden 0.600
gemiddeld. Wim Smits kwam op 0,400. Het was een dik verdiende overwinning.
Team-2 speelde tegen A + B 4-4. Geert Mennen van team-A speelde 0,400, Huub Thijssen speelde 0,500.
TENNISVERENIGING TCV
Vanaf dit jaar verloopt de communicatie via KNLTB CLUB.
Dit houdt in dat de binnenkomende mails niet meer afkomstig zijn van post@tcvlierden.nl
maar van clubinfo@knltbclub.email met als onderwerp TC Vlierden.
Het mailadres post@tcvlierden.nl blijft gewoon bestaan.
Aanstaande vrijdag gaan we weer tossen vanaf 19.30uur. Wie heeft er zin om mee te doen??
Samen kunnen we er een sportieve avond van maken, geef even door als je meedoet!

KORFBALVERENIGING DOT
Programma
Zaterdag 27-1
MKV E1 – DOT (V) E1
10.00u.
Oranje Wit B1 – DOT (V) B1 12.30u.
Zondag 28-1
Lottum 1 – DOT (V) 1
13.15u.
Dinsdag 30-1
Lottum MW1 – DOT (V) MW1 21.00u.
VOETBALVERENIGING SPV
Wedstrijd Programma Senioren
Zondag 28 januari.
SPV 1 – Milheezer Boys 1 14:30uur ;

Aanw. 9.15u. De Beek, Bakel
Aanw. 11.20u. De Wetteling, Venray
Aanw. 11.40u. ’t Haeren, Grubbenvorst
Aanw. 20.00u. ’t Haeren, Grubbenvorst

SPV 2 , 3 en VR 1 zijn VRIJ.

Programma oefenwedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
27-1- 2018
SPV JO19-1 − ST Amerika/Meteric JO19-1

Vertrek
Aanw. Tijd Scheidsrechter
12:30 14:30 ????

