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ZONDAG 29 APRIL 09.30 UUR EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: Pastoor Schellens. Samenzang.
Intenties:
Wilma van Mierlo-van Kessel
Toos Schepers-Ceelen vanwege haar verjaardag
Sjaak van den Broek en overleden familie van den Broek-van Deurssen.
KONINGSDAG IN VLIERDEN VIEREN WE SAMEN
Op vrijdag 27 april vieren we in Vlierden weer Koningsdag in en bij goed weer ook rondom MFA ’t
Huis. Samen met diverse Vlierdense verenigingen en vrijwilligers, met o.a. Handboogvereniging, SPV,
Het Gilde, Fanfare, Scouting, DOT, enz. Er worden verschillende feestelijke activiteiten georganiseerd
waaraan iedereen, jong en oud, uit Vlierden kan meedoen. Maar ook als toeschouwer bent u van
harte welkom. We hijsen de vlag om 10:00uur en willen dan Koningsdag op een ontspannen en
gezellige wijze samen vieren met voor ieder bezoeker gratis koffie of thee en voor de kinderen ranja.
De KBO bakt heerlijke pannenkoeken, er is een springkussen voor de kinderen, muziek, enz.
Het programma zal naar verwachting rond 13:00 uur afgelopen zijn.
U kunt zich hiervoor nog tot donderdag opgeven via ov.vlierden@upcmail.nl. Uw kind(eren) doet bij
opgave automatisch mee met de kinderloterij.
Kijk ook op www.Facebook.com/oranjeverenigingvlierden
Wij zien u graag aanstaande vrijdag ,
Oranjevereniging Vlierden
HET KLOKHUIS
Lieve Mensen uit Vlierden,
Bedankt voor al de Koins die wij van U gekregen hebben.
Wij hebben weer voor 2 Groepen Sorteerwerkjes kunnen maken.
Onze Deelnemers vinden het geweldig.
Heeft u nog iets van Koins , Go Go’s , Domino blokjes liggen, wij kunnen ze nog altijd gebruiken.
Nogmaals Bedankt !!! Team en Deelnemers Het Klokhuis Deurne.
RESTAURANTMIDDAG KBO
De restaurantmiddag vindt weer plaats in ’t Huis op woensdag 2 mei 2018.
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 29 april 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.
MOLEN JOHANNA ELISABETH
Graag willen wij de medewerkers van de KBO Vlierden hartelijk danken voor het snoeien van de linden op
het erf voor de molen Johanna Elisabeth.
Ze hebben het helemaal volgens de regels van de snoeikunst gedaan en het ziet er bijzonder mooi uit.
Mies van Bree, Nico Vinken en Mart Koolen, BEDANKT! En… tot een volgende keer!
ZijActief
Op woensdag 25/donderdag 26 april gaan we onder leiding van Judith Strijbosch een tuinsteker van glas in
randlood maken in haar atelier `de Barsend`.
KORFBALVERENIGING DOT
Programma
Zaterdag 28-4
Oxalis – DOT D1

12.00 u.

Aanw. 11.00 u.

Ter Horst, Horst

Lottum B1 – DOT B1

13.30 u.

Aanw. 12.15 u.

Oud Aast, Lottum

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Vergeet niet te stemmen. Heeft u uw stem nog niet uitgebracht, dat kan dan nog tot en met maandag 30
april. De leden van RABObank Peelland Zuid kunnen hun stemmen uit brengen op de Vlierdense
verenigingen via de site www.clubkascampagne.nl/peellandzuid.
Elke stem is voor de vereniging geld waard. Het aantal stemmen dat een vereniging krijgt, bepaalt de
hoogte van het geldbedrag, dat de RABObank uitkeert aan sponsoring.
Enkele kleine verenigingen hebben nu nog onvoldoende stemmen om de drempel van 50 stuks te halen.
Laat hen ook mee profiteren. Laat uw stemmen niet verloren gaan en stem op deze Vlierdense
verenigingen.
Gecoördineerd door

SCOUTING
Afgelopen weekend vonden op kampterrein "de Zandbergen" te Stiphout de jaarlijkse Regionale Scouting
Wedstrijden (R.S.W.) plaats. Dit is een weekend vol lol, samenhorigheid, avontuur en scouting technieken.
In totaal waren er meer dan 150 jeugddeelnemers verdeeld over 21 ploegen.
De ploeg van Scouting Vlierden, genaamd Kievitten, waren na beoordeling van het gehele weekend de
sterkste en ontvingen uit handen van de voorzitter van de R.S.W. het certificaat met bijbehorende trofee.
Leiding en bestuur is trots op de prestatie van de groep, zeker aangezien Scouting Vlierden dit jaar ook nog
eens 55 jaar bestaat, was het voor Scouting Vlierden dubbel speciaal en zal de trofee een mooie ereplaats
krijgen in het gebouw.
Dankzij deze overwinning gaan de Kievitten van Scouting Vlierden ook deelnemen aan de 83ste Landelijke
Scouting Wedstrijden (L.S.W.) die tijdens het pinksterweekend gehouden gaan worden in Baarn. Hier zullen
de Kievitten 1 van de 116 ploegen zijn die zullen strijden voor de landelijke titel. Hun collega’s de Space
Scouts van Scouting Lieshout-Mariahout mogen hen vergezellen naar de LSW omdat zij 2e zijn geworden.
BILJARTCLUB ONS VERMAAK
Team-1 won met 6-2 van HGL. Kopman Wim Smits speelde een zeer goed gemiddelde van 0,555.
Team-A was vrij. Team-B Speelde 4-4 tegen Vriendenkring. Rinie Weemen en Bennie Ceelen wonnen hun
partij.
TENNISCLUB TCV
Afgelopen week heeft mix team 1e klasse donderdag 3-1 verloren van Meyvink,
dames 3e klasse 4-0 gewonnen van Shaile 1
dames 4e klasse 1-3 gewonnen van topspin/Boxmeer 3
mix 3e klasse thuis 4-0 gewonnen van ’t Root 1
Donderdagavond 26-4 speelt mix team 1e klasse thuis tegen Wettenseind 2.
Alle andere teams zijn vrij.
VOETBALVERENIGING SPV
Wedstrijd programma senioren zondag 29 april.
SPV 1-RKGSV 1
14:30; SPV 2 VRIJ;
SPV 3-Milheezer Boys 4 11:00; FC Cranendonck VR 2-SPV VR1 10:00.
Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
Vertrek
28-4-2018
Aanw. Tijd Scheidsrechter
ONDO JO19-1
─ SPV JO19-1
13:45 15:00
Vervoer: Willem Swinkels, Mike Klomp, Tijme Rijkers, Matteo Trovatello, Ruud v. Rijssel

SPV JO17-1G
SPV JO15-1G
SPV JO13-1
SPV JO10-1
SPV JO9-1G
SPV JO8-1
SPV JO8-2

─
─
─
─
─
─
─

Boekel Sport JO17-2
ZSV JO15-4G
Vrij
Vrij
Vrij
ZSV JO8-3
RKMSV JO8-1

12:30
10:45

13:30 Dirk v.d. Heuvel
11:45 Teun Berkers

09:00
09:00

09:30
09:30

Wedstrijdprogramma SPV Veteranen op zaterdag 28 april 2018.
v.v. Bavos - S.P.V. , aanvang 17:00 uur, vertrek 16.15 uur.

