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Zondag 14 april 09.00 uur Palmzondag- Eucharistieviering.
Voorganger Pastoor Janssen m.m.v. kerkkoor.
Intenties:
Sjaak van den Broek vanwege sterfdag
Overleden familie van den Broek-van Deurssen.

Nieuws van basisschool de Wegwijzer
Sponsorloop vrijdag 10 mei – wij dragen graag ons steentje bij!
Zoals u weet werken we op de Wegwijzer met de aanpak van de Vreedzame School.
Centrale thema’s binnen de Vreedzame School zijn: samen verantwoordelijk,
sociale verbondenheid en gemeenschapszin.
Omdat we ons als school verbonden voelen met het dorp en omdat we onze kinderen willen leren iets over te
hebben voor een ander, gaan we ons steentje bijdragen aan de Stichting Vlierden Helpt!
Deze stichting zamelt geld in voor een weeshuis in Kenia.
Op vrijdagochtend 10 mei organiseren we een sponsorloop voor de groepen 1 t/m 8. We beginnen om 11.00u.
Ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes, dorpsgenoten en andere belangstellenden zijn welkom om onze
lopers aan te moedigen.
Woensdag 17 april krijgen de kinderen een presentatie over het weeshuis in Kenia. Dit wordt verzorgd door de
leden van Stichting Vlierden Helpt.
Vrijdag 19 april krijgen de kinderen de sponsorkaart mee naar huis. Zij kunnen dan in de meivakantie sponsors
zoeken. Op de sponsorkaart staat aangegeven hoe zij dat kunnen doen.
U kunt dus vanaf 19 april kinderen van de Wegwijzer verwachten die u vragen om sponsor te zijn.
Wij hopen van harte dat u deze actie ondersteunt.

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Breng uw Rabobank-stem uit op de Vlierdense verenigingen.
Net als voorgaande jaren heeft Rabobank Peelland Zuid besloten om verenigingen te steunen door middel van
de Rabobank Clubkas Campagne. Wij hopen dan ook dat de leden van Rabobank Peelland Zuid hun
stem(men) wederom uit willen brengen op de Vlierdense verenigingen. De stemperiode loopt van donderdag
4april tot en met dinsdag 30 april via de site www.clubkascampagne.nl/peellandzuid.
Elke stem is voor de vereniging geld waard. In totaal stelt Rabobank PeellandZuid €275.000,- beschikbaar.Het
aantal stemmen dat een vereniging krijgt, bepaalt de hoogte van het geldbedrag, dat de Rabobank uitkeert aan
sponsoring. U kunt 5 stemmen uitbrengen met maximaal 1 stem per vereniging.
Als je geen computer ter beschikking hebt, is het mogelijk om op dinsdagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur in het
MFA uw stem uit te brengen. Dit is tijdens de inloopmiddag van de KBO. Ook niet-leden kunnen van deze
faciliteit gebruik maken. Er zijn computers aanwezig. Breng wel de stemkaart mee. Helaas blijven er nog steeds
vele stemkaarten ongebruikt. Daarom, als u ze niet wilt gebruiken, wil Samen Vlierden namens de verenigingen
van Vlierden uw stemmen naar ratio verdelen onder de verenigingen. Doe de moeite en neem contact op met
Peter van Otterdijk 06-1140 1191.
Laat uw stemmen niet verloren gaan en stem op de Vlierdense verenigingen.
Gecoördineerd door

Gilde st. Willibrordus
Kofferbakverkoop Vlierden
a..s. Zondag is weer een kofferbakverkoop in Vlierden. Om 07.00 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 09:15
uur en duurt deze keer tot 15:30 uur. De toegang is 1 Euro en kinderen tot 12 jaar gratis.

Handboogvereniging Rozenjacht
Uitslag Koningschieten . Leo van Asten voor de derde maal Koning met 286 Punten , dus nu Keizer, een mooi
resultaat. Jan Swinkels Prins met 260 punten .

Biljartclub Ons Vermaak
Team-1 speelde bij OLV 4-4. Rini Weemen, (gem. 0,400) en Jan Thijssen (gem. 0,600) wonnen hun partij.
Team-2 speelde ook 4-4 bij Internos Neerkant. Geert Mennen speelde maar liefst 0,894 gemiddeld.
Team-3 speelde ook 4-4 tegen TBK. Marcel vd Heuvel en Patrick Verberne wonnen hun partij.

Tennisclub
De voorjaarcompetitie start weer.
Donderdag 11-4 speelt ons mixteam in de 2e klasse thuis tegen T Löbke Helmond 1
Vrijdag 12-4 speelt ons mixteam in de 1e klasse thuis tegen de Zoetsmeer 1 (Haps)
En ons damesteam speelt in de 4e klasse uitwedstrijd tegen NTC ’72 (Nederweert)

Korfbalvereniging DOT
Woensdag 17-4
DAKOS MW3 – DOT MW1

19.30u.

Aanw. 18.45u.

De Plagge, Somerenheide

Voetbalvereniging SPV
SPV 1 gaat voor periodetitel:
A.s. zondag 14 april speelt S.P.V. 1 de alles beslissende wedstrijd van de 1e periode.
Bij winst is SPV winnaar van de 1e periodetitel en verzekerd van nacompetitie.
Met de steun en aanmoedigingen van onze supporters gaan we er voor.
Dus kom onze mannen zondag allen aanmoedigen. Tot zondag !!!!
Programma Senioren zondag 14 april:
S.P.V.1- FC de Rakt 1
14:30 uur; SV Brandevoort 2- S.P.V. 2 12:00 uur;
SPV 3-SJVV 4
11:30 uur; S.P.V. VR1-Ollandia VR 1 10:30uur.
SPV Veteranen zaterdag 13 april
SPV – Deurne Blue Velvet, aanvang 17:00 uur, aanwezig 16.30 uur.
Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
Vertrek
13-4-2019
Aanw. Tijd Scheidsrechter
Stiphout Vooruit JO19-2 ─ SPV JO19-1
14:00 15:00
Vervoer: Jens Verberne, Wessel v. Moorsel, Jorus Haazen, Marijn
Swinkels

ZSV JO15-3G

─ SPV JO15-1G

12:15

13:15

10:30 Geert Jeucken
Stijn van
09:30
Moorsel
09:15

Vervoer: Luc v. Bussel, Bart Geerts, Max v. Leeuwen, Daan Reijnders

SPV JO12-1
SPV JO11-1

─ Vrij
─ Mifano JO11-2G

09:30

SPV JO10-1G
ZSV JO9-3

─ Neerkandia JO10-1
─ SPV JO9-1G

09:45
08:30

Vervoer: Harm Beijers, Jan Renders, Lars Manders

SPV JO9-2
SPV JO7-1

─ Liessel JO9-1G
─ Bruheze JO7-1

Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
17-4-2019
Bruheze JO19-2
─ SPV JO19-1

09:00
08:45

09:30
09:15

Vertrek
Aanw. Tijd
Scheidsrechter
18:30
19:30

Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
Vertrek
18-4-2019
Aanw. Tijd
Scheidsrechter
SPV JO12-1
─ SJO Helmondia-Mulo JO12-2 18:00
19:00 Stijn v. Moorsel

