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Zondag 16 september 09.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Janssen (herenkoor)
Intenties:

Martien van der Wallen
Cornelis van Bree en Thea van Bree-Thijssen

Mededelingen
1.

2.

3.
4.
5.

De aanvangstijden van de zondagsvieringen in Vlierden zijn:
Eucharistievieringen beginnen om 9.00 uur. Woord- en Communievieringen beginnen om 10.00 uur.
De aanvangstijden worden elke week in Het Trommeltje vermeld.
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).
Aanmeldingen voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten lopen voortaan via het centrale
Parochiecentrum, Visser 2, in Deurne. 0493-312486; info@heiligewillibrorddeurne.nl
Rekeningnummers t.n.v. de parochie Vlierden; IBAN nr NL29RABO 01545 02 103.
Voor informatie of klachten over de bezorging van Het Trommeltje kunt u bellen met 320946

Berichtje van de Wegwijzer:
Elke maandagmiddag hebben groep 3,4, en 5 samen een creatief circuit. Om zoveel mogelijk verschillende
activiteiten aan te kunnen bieden, zijn we op zoek naar hulp van ouders, opa’s en oma’s en andere mensen
uit Vlierden.
Bent u bijvoorbeeld goed in bloemschikken, handig met timmeren, houdt u van koken, handwerken of breien,
bent u muzikaal of goed in dans en heeft u tijd op de maandagmiddag? Laat het ons weten
via jeanne.verberne@prodas.nl
Bent u niet creatief, maar wel sportief dan kunnen wij u wellicht inzetten op dinsdagmiddag tijdens ons
sportieve circuit?
Ook dan bent u welkom bij ons.

De werkgroep dorpsgroen heeft als eerste fase uitgekozen de verfraaiing van de Vlierdenseweg /
Pastoriestraat.
Op dinsdag 18 september gaan we middels een fietstochtje deze locaties bezoeken en bekijken hoe we hier
invulling aan kunnen geven door o.a. de toevoeging van bomen en/of planten in de reeds bestaande
groenvakken in deze straten.
We vertrekken om 19.00 uur vanaf MFA ’t huis. Geïnteresseerden mogen hierbij aansluiten.

ZijActief Vlierden
Volgende week woensdag, 19 september, neemt Ellis van Paassen ons mee in de wereld van de slaap. Ze
zal ingaan op het onderwerp slaap en slaapstoornissen, maar ook uitleggen wat je zelf kunt doen als je last
hebt van in- en doorslaapklachten. Het belooft een leerzame avond te worden, dus leden jullie zijn allen van
harte welkom. Aanvang 20.00 uur in ’t Huis.

Biljartclub Ons Vermaak
Team-1 speelde tegen ONA 4-4. Jan Thijssen en Wim Smits behaalden de 4 punten.
Team-2 speelde tegen `t Turfke ook 4-4. John vd Heuvel en Peter Eijsbouts wonnen hun partij. Wilbert van
Bree verloor met 1 puntje verschil.

Gilde St.Willibrordus
De tweede kofferbakverkoop van dit jaar was weer een geslaagde dag. Wij willen langs deze weg de
medewerkers, maar ook de bewoners van de Pastoriestraat en de Waagweg bedanken voor hun
medewerking.
Komende zondag 16 september is het jaarlijkse verbroederingsschieten van de vier gilden die Deurne rijk is.
De bijeenkomst is om 13:00 uur op de parkeerplaats van het hippisch centrum op Brugge, waar ook de loting
zal zijn. Daarna vertrekken de gilden verbroederd naar het schietterrein van gilde sint Joris aan het
Engelenpad, waar het schieten om 14:00 uur zal beginnen. De toegang is gratis.

Tennis Club Vlierden
Deze week start de najaarscompetitie weer. Wij hebben 2 teams die daaraan meedoen.
Damesdubbel 3e klasse en mixdubbel 2e klasse.
Vrijdag 14-9 speelt mixdubbel uit tegen de Meyvink 1.
Damesdubbel speelt thuis tegen Shaile 2.

Loten korfbalvereniging DOT
A.s. vrijdagavond 14 september komen wij weer langs de deuren om loten te verkopen. Deze lotenverkoop is
onderdeel van de landelijke Grote Club Actie. De Vlierdense korfbalvereniging haalt hiermee een aanzienlijk
bedrag op voor onze vereniging voor zowel leuke als ook noodzakelijke dingen.
De loten kosten € 3,- per stuk en kunnen om veiligheidsreden alleen via machtiging worden verkregen.
De uitslag van de loterij wordt op 13 december bekend gemaakt.
Wij hopen ook dit jaar weer op de steun van vele Vlierdenaren!

Korfbalvereniging DOT
Programma
Zaterdag 15-9
DOT E1 – Melderslo E2

9.30u.

Aanw. 8.45u.

Hoge Zijden, Vlierden

DOT D1 – De Peelkorf D2

10.30u.

Aanw. 9.45u.

Hoge Zijden, Vlierden

DOT A1 – Lottum A1

11.30u.

Aanw. 10.45u.

Hoge Zijden, Vlierden

10.00u.

Aanw. 8.45u.

De Lille, Vessem

20.00u.

Aanw. 19.00u.

De Vilgert / Theo Lommen, Velden

Zondag 16-9
Vessem 1 – DOT 1
Woensdag 19-9
Swift MW1 – DOT MW1

Voetbalvereniging SPV
Programma SPV veteranen
Zaterdag 15 september Brandevoort – SPV, vertrek 16:15 uur, aanvang 17:00 uur.
Programma SPV Senioren zondag 16 september.
Bekerwedstrijden
S.P.V. 1-Olympia-Boys 1 14:30 uur;
VVV`03 3-S.P.V. 2
12;00 uur; S.P.V. 3=SJVV 4 11:30 uur.
Bekerwedstrijden jeugd SPV
Datum
15-9-2018
SPV JO17-1
SPV JO15-1G
SPV JO12-1
SPV JO11-1
SPV JO10-1
SPV JO9-1G
SJVV JO9-2

Vertrek
Aanw.
− Olympia Boys JO17-1 13:30
− Deurne JO15-2
10:45
− NWC JO12-4G
09:30
− ZSV JO11-3G
09:30
− ZSV JO10-3
08:45
− ZSV JO9-2
08:45
− SPV JO9-2
08:45

Vervoer: Dex Tielemans, Joop Beijers, Twan Blonk.

Tijd
Scheidsrechter
14:30 Dirk van de Heuvel
11:45 Thomas Koolen
10:30 Ruud van Rijssel
10:30
NTB
09:30
09:30
09:30

