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Zondag 10 februari 10.00 uur Woord en Communieviering. M.m.v. kerkkoor.
Intenties:

Jan, Nel, Wil van Rooij en kleinkinderen
Noud en Marie Beijers Teuwen.

Mededelingen
1. Rekeningnummers t.n.v. de parochie Vlierden; IBAN nr NL29RABO 01545 02 103.
2. De bankrekeningen van de vroegere zelfstandige parochies bestaan nog en worden ook als zodanig
gebruikt. Maar alle rekeningen staan sinds de fusie op naam van de grote parochie Deurne, want daar
worden de rekeningen beheerd.

Op dinsdag 12 januari zal er een korte bijeenkomst gehouden worden voor alle Vlierdense verenigingen naar
aanleiding van de keukentafelgesprekken die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Tijdens deze
bijeenkomst zal er een presentatie gehouden worden waarin een rapportage en diverse voorstellen
aangeboden zullen worden. Er is natuurlijk ook ruimte voor het stellen van vragen en het aanleveren van
suggesties.
Wij hopen dat wij van elke vereniging één of twee bestuursleden mogen verwelkomen.
Vlierden Dorp vol Actie. Samen Actie voor Vlierden! U bent van harte welkom om 19.30 uur voorafgaande aan
de vrije inloop en bijeenkomst van Samen Vlierden in ‟t Huis
Viering 175 jaar Vlierdense Molen.
Op zaterdag 27 april Koningsdag viert Vlierden het 175-jaar bestaan van de molen. De hiervoor
opgerichte werkgroep onder de vlag van „Samen Vlierden” is druk bezig om een gevarieerd
programma te brengen. Na de opening en een woord door wethouder Marnix Schlösser begint
op een platte wagen als podium een amusementsprogramma met muziek, zang, dans en
cabaret. Op de weide rondom de molen zijn de kinderspelen en presentaties van verenigingen.
In de molen komt een escape-room, waaruit men moet ontsnappen. Voor een hapje en een
drankje wordt gezorgd. De dag begint om 9:30 bij de dorpsvlaggenmast en in bonte stoet gaan we naar de
molen. De festiviteiten duren tot 14:00. Houd Koningsdag 27 april vrij voor de viering van 175 jaar Vlierdense
molen. Vragen en suggesties, neem contact op met Peter van Otterdijk 0493-314514.

C.V. De Dorstvlegels
Vind de Vlegel.
Beste Dorstvlegels en Dorstvlegelinnen. In ons Dorstvlegelland is een nieuw spel gaande “Vind de Vlegel”. Het
is een grote roestvrijstalen dorsvlegel welke gekaapt kan worden. Wie deze vlegel uiteindelijk het langst in zijn
bezit heeft of wie hem op 1 maart tijdens onze receptie terug geeft aan mij krijgt een mooie prijs. Voor meer info
kijk op mijn facebook pagina (Rik en Judith Mennen) of lees de spelregels die aan de vlegel hangen.
Succes met zoeken! Prins Rik I Alaaf!
Prinsenmis/ Prinsenbrunch/Prins in ons midden
Op zondag 17 februari om 12.00 uur zal de jaarlijkse prinsenmis plaatsvinden met aansluitend een brunch bij
't Huis. De kaarten voor de brunch zijn verkrijgbaar bij Leon Thijssen. De prijs is EUR 13,50 en kinderen jonger
dan 13 jaar betalen hun leeftijd. Rond 15.00 uur begint in 't Huis het programma van "prins in ons midden". Voor
diegene die meer informatie wil hebben over deze middag en/of graag op wil treden voor Prins Rik I en zijn
gezin, kan contact opnemen met secretariaat@dorstvlegels.com. Aub opgeven vóór 10 februari.
Al deze activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen. Dus hopelijk tot 17 februari!

ZijActief.
A.s. woensdag 13 februari brengen we een bezoek aan Koonings bruidsmode.
Degene, die zich hiervoor opgegeven hebben worden om 19.30 u verwacht aan de Dukaat 5a in Deurne.
Ons programma 2019 staat weer vol leuke activiteiten met voor ieder wat wils. Benieuwd naar ons programma
en interesse om lid te worden , bel dan 319804 dan bezorgen wij U ons programmaboekje. Het bestuur.

Biljartclub Ons Vermaak
Team-1 speelde 4-4 tegen Internos. Jan Thijssen en Roland van Herpen wonnen.
Team-2 won bij H.G.L. met 2-6. Leo Vermeulen en Rini Weemen wonnen. Leo speelde een gemiddelde van
0,695 en een serie van 6. Zeer hoog in deze klasse.
Team-3 speelde 4-4 tegen `t Turfke. Marcel vd Heuvel en Peter Eijsbouts wonnen hun partij.

Vliercantus
Op zaterdag 2 maart organiseert Carnaval 2.0 de nu al legendarische Vliercantus, een avondvullend
programma die u NIET mag missen!
Vliercantus is een feest voor jong en oud met een knipoog naar de traditionele biercantus met eigen regels. Wij
vinden het dan ook belangrijk dat iedereen uit volle borst kan meezingen. Het concept is redelijk simpel. Je gaat
met zijn allen aan een lange tafel zitten, zingt mee met verschillende liederen en drinkt op het moment dat ons
presentatieduo dit aangeeft. De combinatie met een aantal spelregels zal de avond na een tijdje overgaan in
een gigantisch feest. Lalluhh met z‟n allen! Dat is daarom het motto van deze waanzinnige Vliercantus.
Dat zal wat kosten! Nou nee. De entree van deze avond bedraagt slechts € 2,- per persoon! Daarnaast hebben
wij voor onze dorstige deelnemers een speciale actie. Tijdens de Vliercantus bieden wij de bekende Bavaria
pitcher (1,8 liter) aan voor een belachelijke prijs van € 12,50,- Tijdens de Vliercantus en na afloop zullen DJ Jos
& Robin uw meest favoriete liedje draaien waarbij het motto onlosmakelijk is verbonden met een dorpsfeest
zoals deze bedoeld is. Lalluhh met z‟n allen!
In tegenstelling tot vorig jaar hebben wij dit jaar geen leeftijdsgrens en is iedereen van harte welkom. Als groep
kunt u meedoen aan de Vliercantus maar ook als individu bent u van harte welkom. U kunt zich opgeven via:
vliercantus@hotmail.com
Aanvang 21:00 uur, zaal open 20:30 uur

Korfbalvereniging DOT
Programma
Zaterdag 9-2
DOT E1 – Melderslo E2

9.30u.

Aanw. 9.00u.

MFA ‟t Huis, Vlierden

DOT D1 – Lottum D1

11.00u.

Aanw. 10.15u.

De Peelhorst, Deurne

11.00u.

Aanw. 10.00u.

De Kubus, Deurne

21.15u.

Aanw. 20.15u.

De Weert, Venray

Zondag 10-2
DOT 1 – ODIO 1
Woensdag 13-2
De Peelkorf MW1 – DOT MW1

Voetbalvereniging SPV
Wedstrijd Programma Senioren zondag 10 februari
S.P.V.1-HSE 1
S.P.V. 3-ZSV 5

14:30 uur; ONDO 2-S.P.V.2
11:30uur; S.P.V. VR1-Baardwijk VR 3

Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
9-2-2019
SPV JO19-1
─ ST SSE/SVSH JO19-2
NWC JO15-5
SPV JO15-1G

12:00uur;
10:30uur.

Vertrek
Aanw. Tijd Scheidsrechter
13:30 14:30
Anco klomp
12:00 13:00

Vervoer: Max v. Leeuwen, Daan Rijnders, Mijntje Rijkers, Niels
Verhallen

FCV- Venlo JO12-1

─ SPV JO12-1

10:45

12:00

09:45
09:00
09:15

10:30 Teun Berkers
09:30 Jens Verberne
10:00

09:00
08:45

09:30
09:15

Vervoer: Mads Verberne, Rick Joppe, Miel Mennen

SPV JO11-1
SPV JO10-1G
Mierlo Hout JO9-2

─ S.V. Brandevoort JO11-7G
─ NWC JO10-4
─ SPV JO9-1G

Vervoer: Stan Tielemans, Harm Beijers, Jan Renders

SPV JO9-2
SPV JO7-1

─ Lierop JO9-1
─ Someren JO7-3

