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Zondag 10 november 09.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger: Pastoor Janssen. Samenzang.

Intenties:

Nolda Beijers
Nellie Sleegers-van Rijssel vanwege sterfdag en dochter Miriam
Nel van Otterdijk

Mededelingen
1.

2.

3.
4.
5.

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.
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

Oproep Gezinsvieringen werkgroep:
De Gezinsvieringen werkgroep in Vlierden organiseert elk jaar in samenwerking met de diverse groepen van
Basisschool “De Wegwijzer” 5 Gezinsvieringen in de kerk in Vlierden.
Wij zijn op zoek naar personen die graag mee willen helpen bij het organiseren van deze Gezinsvieringen.
Het zou leuk zijn als dit een ouder(s) is/zijn met nog kinderen op de Basisschool.
Heb je interesse en/of wil je extra informatie of wil je een keer helpen bij een van de vieringen, neem dan
contact op met Marie-José Maas, Rianne Vogels, Rinie Berkers of mail naar bbb_vlierden@upcmail.nl.
Bij voorbaat dank
De Gezinsvieringen Werkgroep.

Intocht Sinterklaas Vlierden
Zondag 24 november om 13.45 uur, komt Sinterklaas met zijn Pieten weer in Vlierden aan op het pleintje voor
de kiosk bij de Dorpsvlaggenmast. De fanfare vertrekt om 13.30 uur vanaf café Thijssen om de Sint op het
pleintje te verwelkomen.
Daarna gaan we in stoet via een route richting ’t Huis, waar we rond 14:00 uur aankomen.
In ’t Huis zal voor de 18de maal weer een open podium gehouden worden waar alle kinderen tot 10 jaar uit
Vlierden aan mee mogen doen. Opgavenformulieren voor het open podium zijn onlangs via school met het
Nieuwswijzertje als bijlage meegezonden en kan ingevuld ingeleverd worden (inleveradressen staan op het
formulier) of het kan digitaal ingevuld en verstuurd worden naar ov.vlierden@gmail.com het formulier is ook
beschikbaar via www.facebook.com/oranjeverenigingvlierden
Komende weken wordt er een collecte gehouden om het bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten aan Vlierden
mogelijk te maken.
Stichting Oranjevereniging is u dankbaar voor uw bijdragen die deze Sinterklaasmiddag voor de kinderen van
Vlierden mogelijk maakt.

Biljartclub Ons Vermaak.
Zowel Team1 als Team 2 waren vrij

Gardeavonden 2019:
De volgende optredens/artiesten staan te popelen om prins Rik, prinses Judith en alle dorstvlegels te gaan
vermaken op 15 en 16 november in ons eigen MFA ’t Huis!!
Met trots kunnen wij presenteren: 3 kletsers: René van de Heuvel, Rob Bouwman en onze eigen Carlo Jacobs.
Onze trots en toekomst de dansmarietjes!! Het geweldige duo Melanie en Wilma uit ons eigen Vlierden. Ook
twee Vlierdense verenigingen zullen acte de présence geven Scouting Vlierden en toneelvereniging ’t VAT. Na
enkele jaren van afwezigheid kunnen we ook met trots ’t lupt oit de hand weer aanschouwen op het Vlierdense
podium. Één speciaal optreden dit mogen jullie ervaren bij aanwezigheid op een van de avonden. De muzikale
omlijsting zal in handen zijn van onze eigen Vlierländer Musikanten.
Kaartjes in de voorverkoop slechts € 5,00 te verkrijgen bij Café Thijssen en Theo van Rijssel Tabaksakker 7 te
Vlierden; aan de kassa zullen deze € 8,00 kosten.

Voetbalvereniging SPV
Wedstrijdprogramma SPV senioren
Zaterdag 9-11-2019
Olympia Boys 1 - SPV 1

18:00 uur.

Zondag 10-11-2019
SPV 2 – Someren 8
Bavos 5 - SPV 3
Lierop VR1 - ST SPV/Deurne VR

11:30 uur.
10:00 uur.
9:45 uur.

SPV veteranen 9 november
SPV – Liessel, aanvang 17:00 uur, aanwezig 16.30 uur.
Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
9-11-2019
VV GKC / RKHVC JO19-2 ― SPV JO19-1

Vertrek
Aanw. Tijd Scheidsrechter
13:30 14:45

Vervoer: Jorus Haazen, Stef van Huisseling, Jeffrey Klomp, Stijn van Moorsel, Marijn Swinkels

Sportpark Molenveld, Busstraat 1 6011 RW te ELL
SPV JO15-1G
― Stiphout Vooruit JO15-2

11:45

SPV JO13-1

― S.V. Brandevoort JO13-4G

09:30

SPV JO11-1
SPV JO10-1
Merefeldia JO9-1

― ZSV JO11-3G
― Mifano JO10-2G
― SPV JO9-1G

08:45
08:45
09:00

12:45 Thomas Koolen
Ruud van
10:30 Rijssel
Stijn van
09:30 Moorsel
09:30
10:00

07:45

08:30

Vervoer: Sem Kuijpers, Dex Tielemans, Guus Beijers

Mierlo Hout JO8-2

― SPV JO8-1

Vervoer: Raf Manders, Juul Vollenberg, Joey van de Weijer

