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Zondag 22 september 10.00 uur Woord en Communieviering m.m.v. kerkkoor.
Intenties:

Harrie en Ria van Otterdijk-van der Horst vanwege de parochie
Piet en Riek Louwers-van Otterdijk
Jan Kusters vanwege zijn verjaardag.

Mededelingen
1.

De aanvangstijden van de zondagsvieringen in Vlierden zijn:
Eucharistievieringen, als pastoor Janssen naar Vlierden komt, beginnen om 9.00 uur.
Woord- en Communievieringen beginnen om 10.00 uur.
De aanvangstijden worden elke week in Het Trommeltje vermeld.
2. 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).

In Memoriam
Op 12 september is op 84 jarige leeftijd Karel van de Laar overleden. Karel verbleef al enige tijd in
verzorgingshuis “Samen Thuis”. De uitvaart en begrafenis heeft vanmorgen in onze kerk plaats gevonden.
Dat hij moge rusten in vrede.

Vormsel 2019/2020
We gaan weer starten met de voorbereidingen voor het Vormsel. De kinderen in groep 8 hebben inmiddels een
informatieblad ontvangen.
Vanavond, woensdag 18 september, zijn Henny van Osch en ik van 19:30 uur tot 20:30 uur in Vlierden in de
kerk om verdere informatie te geven en vragen te beantwoorden.
Mocht je niet in Vlierden in groep 8 zitten en toch graag mee willen doen, dan zijn jij en/of je ouders natuurlijk
ook van harte welkom.
Heb je dit bericht niet op tijd gezien, stuur dan een mailtje naar contactgroepvlierden@gmail.com. Wij nemen
dan contact met je op en zorgen ervoor dat je het informatieblad alsnog ontvangt.
Namens de contactgroep,
Anne-Mai-O’Gorman-van Rijssel, Werkgroep Vormsel

ZijActief
Op woensdag 25 september gaan we een kijkje nemen in de cacaofabriek te Helmond. Na de rondleiding wordt
er in de filmzaal nog een mooie film vertoond.
Aanvang 14.00 u.

Fietstocht KBO Vlierden
De fietstocht van de KBO gaat woensdag 18 september (vandaag) niet door vanwege de uitvaart van Karel v.d.
Laar maar is verplaatst naar vrijdag 20 september.
Het bezoek aan het museum van Wils Verberne kan op die dag niet doorgaan; we sluiten dan af in t Huis waar
we nog een consumptie aangeboden krijgen. Hopelijk kan iedereen die zich heeft opgegeven ook op vrijdag.
Het vertrek blijft bij de kiosk `s morgens om 10 uur.
Nog snel opgeven of afmelden kan nog bij Nelly Klomp Pastoriestraat 11 of via de telefoon op nr 0493-319388

Biljartclub Ons Vermaak.
Team 1 speelde 4-4 gelijk tegen ONA uit Deurne
Team 2 verloor met 5-3 van SVN marmaber uit Liessel

Badeend-dobber-race tbv 100jr Fanfare Wihelmina Vlierden
Zou U het, net als wij, ook leuk vinden als er zondag een hele boel eendjes de Oude AA afdobberen van de
Vloeieindseweg tot aan de Vlierdenseweg. Iedereen is welkom en nodig ook kennissen, kleinkinderen enz. uit
om er een leuke happening van te maken. We hopen dat er toch wel 400 eendjes door de Oude AA (in Vlierden
de Loop genoemd) dobberen.
Programma van deze ludieke activiteit:
Morgen, donderdag 18 sept: 18:00 – 20:00 uur in ‘Huis:
Inleveren van de badeendjes die op de basisschool zijn uitgedeeld. Voor €2,= per eendje kunnen de kinderen
tot 16 jaar meedoen. Bij het inleveren van de dobber eend krijgen de kinderen een piep-badeendje hiervoor
terug. Volwassenen kunnen de fanfare sponsoren met een eendje voor €3,= per stuk. Meerdere eendjes
sponsoren kan natuurlijk ook. Daarnaast kan er geraden worden hoeveel eendjes er in een pot zijn opgesloten.
Opmerking: De kleine eendjes die her en door Vlierden verspreid waren, waren alleen voor promotie en niet
voor de race. Deze doen dan ook hieraan niet mee.
Zondag 22 sept:
10:30 – 11:00 uur laatste mogelijkheid om de eendjes in te leveren in ‘t Huis en de fanfare te sponsoren door
eendjes bij te kopen en/of het aantal eendjes te raden.
11:00 uur: vertrek naar de startplaats aan de Vloeieindseweg. Naar keuze op eigen gelegenheid of achter de
gele eend aan.
Ca. 11:30 uur: de eendjes, gesponsord door de kinderen, worden in de oude Aa losgelaten. Ze dobberen dan
rustig naar de finish aan de Vlierdenseweg. Er kan langs de oude AA meegelopen worden naar de finish. De
sponsor van het eerst aankomende eendje wint een leuk prijsje.
Daarna gaan we terug naar de start en ca.12:00 uur worden de eendjes, gesponsord door de volwassenen, in
de oude AA losgelaten.
Ca. 12:30 uur: Onder het genot van koffie en limonade is de prijsuitreiking van de beide races en van het raden
van het aantal eendjes. Als de winnaar van het eendjes raden niet aanwezig is, wordt diegene die daarna het
beste geraden heeft, als winnaar aangewezen.
Opmerkingen:
Voor deze activiteit wordt de Vlierdenseweg op 22 Sept van ca. 11:00 uur tot max. 15:00 uur afgesloten voor
alle verkeer; vanaf cafetaria ’t Menneke tot aan de kruising met de Esdonk / Vloeiweg.
De race is helemaal afgestemd met het Waterschap en de Gemeente en we zorgen er natuurlijk voor, dat er
geen vervuiling optreedt in het water. De weersvoorspellingen zijn goed en we hebben er zin in.
Alvast bedankt namens de fanfare: Mieke van Dijk-Keijzer en Hans van Otterdijk

75 Jaar bevrijd:
In museum Oorlog & Co staat op zondag 22 september en zondag 29 september de OORLOGSMAQUETTE
van studio Rocco Verdult centraal. Dit kunstwerk verbeeldt 1 van de 75 uitgekozen verhalen van BRABANT
REMEMBERS uit 600 verhalen, over de vermoorde joodse jongen Erwin Michael Joseph.
Op zondag 22 september om 11.00 uur wordt het officieel geopend door de wethouder van Deurne.
Openingstijden: zondag 22 en 29 september van 10.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie lees dit artikel op
ED.nl https://www.ed.nl/eindhoven/het-oorlogsverhaal-van-brabant-in-75-maquettes-schaal-1-op87~a841d9c1/

Stichting Oranjevereniging Vlierden
In het Weekblad voor Deurne hebben we afgelopen week het verhaal over de bevrijding van Vlierden op 24
september 1944 kunnen lezen.
Op 17 september begon operatie Market Garden wat een week later na een felle strijd voor vrijheid voor ons
dorp betekende. Om deze 75-jarige viering van bevrijding niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Zal vanaf
17 t/m 24 september in onze Dorpsvlaggenmast de vlag in de top hangen.

KBO-Vlierden
Op 25 september staat er op de Vlierdense kalender een Najaarsontmoeting. Dat is ook zo, maar die hebben
we ingevuld samen met de Kring Deurne en de gemeente Deurne over Wonen en zorg in Deurne Het is ook in
uw belang hoe we wonen of we gaan wonen in uw Vlierden. Kunnen we daar nog de nodige zorg ontvangen?
Kunt u nu of straks De Dagelijkse dingen nog doen ? Zoals de financiën, huishouden, tuin, vervoer en alles
wat er bij komt kijken om nog een waardevol leven te hebben. Bij deze zijn alle leden van de KBO en ook nietleden binnen onze doelgroep van harte welkom op 25 september vanaf 13.30 uur in 't Huis.

Gardeavonden 2019
Met trots kunnen wij ons Prinsenpaar Rik 1 en Judith met alle dorstvlegels en vlegelinnekes mededelen dat we
dit jaar weer 2 geweldige gardeavonden voor jullie in petto hebben.
Reserveer in jullie agenda de data 15 en 16 november voor deze geweldige avonden in ons gezellige MFA!!
We hebben weer een keur van artiesten met uiteenlopende optredens.
Zij staan te popelen om hun optreden voor jullie en speciaal voor Prins Rik 1 en prinses Judith op te voeren.
De Artiestencommissie.

Loten korfbalvereniging DOT
Wij willen graag iedereen bedanken die inmiddels een lot heeft gekocht van de Grote Clubactie
voor korfbalverening DOT. U helpt onze vereniging hier enorm mee en u kan hele mooie prijzen winnen.
Diegene die afgelopen vrijdag niet thuis waren, hebben van ons een kaart met QR code in de brievenbus
ontvangen waarmee u alsnog loten kan kopen. U kunt ook rechtstreeks naar de site van de Grote Clubactie
gaan: https://clubactie.nl/lotkopen.
U vindt ons door plaatsnaam "Vlierden" en vereniging "Doel Op Tijd" in te vullen. Alvast bedankt!

Tennisclub Vlierden
Afgelopen vrijdag zijn de eerste competitie wedstrijden weer gespeeld. Alle drie onze teams hebben 2-2 gelijk
gespeeld.
Komende vrijdag 20-2 gaat ons mixteam naar Velden, De beide damesteams spelen thuis. Dames 1 tegen
Deurne en dames 2 tegen Kessel.

Korfbalvereniging DOT
Zaterdag 21-9
Arcades E2 – DOT E1

10.15u.

Aanw. 9.15u.

Moostdijk, Neerkant

Merselo D1 – DOT D1

9.00u.

Aanw. 8.10u.

De Vloet, Merselo

HBSV B1 – DOT B1

12.00u.

Aanw. 11.00u.

Sportcomplex Schansheide, Venlo

12.30u.

Aanw. 11.10u.

Sportpark De Smeltkroes, Liessel

20.00u.

Aanw. 19.15 u.

Hoge Zijden, Vlierden

Zondag 22-9
Arcades 1 – DOT 1
Woensdag 25-9
DOT MW1 – Arcades MW1

Voetbalvereniging SPV
Programma Senioren zondag 22-9-2019
vvVOS Venlo 1 - SPV 1
14:30uur;
SV Helenaveen Griendtsveen 1 - SPV 2
11:00uur;
SPV 3 - SV Someren 10
11:30uur;
ST SPV/Deurne VR1 - Bavos VR2
11:00uur. (Wedstrijd wordt in Vlieren gespeeld.)
Programma veteranen 21 september
Deurne Blue Velvet - SPV, vertrek 16:15, aanvang 17:00 uur
Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
21-9-2019

Vertrek
Aanw.

Tijd

Scheidsrechter

14:30

14:30

Ruud van Rijssel

SJVV JO13-3M
― SPV JO13-1
10:45
Vervoer: Jur Mennen, Miel Mennen, Juul van Nuenen, Siem Rijkers, Mads
Verberne

11:45

Ruud van Rijssel

SPV JO19-1

―

ZSV JO19-2

SPV JO15-1G

―

vrij

MMC Weert JO11-3

―

SPV JO11-1

08:00

09:00

08:00

09:00

08:45

09:15

Vervoer: Matthieu Schakenraad, Finn van de Voorde, Noah Welten
Rood Wit'62 JO10-3

―

SPV JO10-1

Vervoer: Jan Renders, Luc van Roosmalen, Stan Tielemans
SPV JO9-1

―

VRIJ

SPV JO8-1

―

Mifano JO8-1

