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Zondag 24 november 09.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Janssen m.m.v. Kerkkoor
Intenties:

Voor de levende en overleden leden van het dames- en herenkerkkoor,
Jan, Nel, Wil van Rooij en kleinkinderen,
Willem Verberne en Elisabeth van Mierlo,
Karel van de Laar,
Frans en Hanny Hermkens-ten Haaf,
Karel Koolen en dochter Lenie,
Overleden ouders van Rooij-van Mierlo
Overleden familie van Otterdijk-Keijzers.

Feest van St. Cecilia
Op zondag 24 november wordt door het kerkkoor het jaarlijkse Ceciliafeest gevierd. Tijdens de viering van
09.00 uur zal Mevr. Annie van de Ven-Poels gehuldigd worden vanwege haar gouden (50 jarig) koorjubileum.

Ophaalactie blad van eigen en gemeentelijke bomen.
Op zaterdag 23 november gaan we samen het dorp bladvrij maken! Samen Vlierden organiseert met Deurne
Doet 't een ophaalactie voor blad van gemeentelijke én particuliere bomen. In de loop van de ochtend/aan het
begin van de middag zal er een zuigwagen door Vlierden rijden. Bewoners worden verzocht het blad zoveel
mogelijk op hopen aan te bieden aan de straatzijde, goed toegankelijk voor de zuigcombinatie. Spreek met je
buren af waar in de straat het beste het blad verzameld kan worden. Let op, er kan enkel blad aangeboden
worden. De zuigwagen kan geen takken verwerken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herman Janssen, te bereiken via: h.janssen@anbako.nl

Intocht Sinterklaas in Vlierden
A.s. zondag 24 november rond 13.45 u. komt Sinterklaas en zijn Pieten weer in Vlierden aan. Ook dit jaar op
het pleintje voor de Kiosk bij de Dorpsvlaggenmast. De fanfare vertrekt om 13.30 u. vanaf café Thijssen om de
Sint op het pleintje te verwelkomen.
Daarna gaat de stoet via een route richting ’t Huis, waar men om +/- 14.00 uur aankomt.
De zaal gaat pas open als Sinterklaas bij de zaal aankomt.
Daar zal voor de 18de maal weer een open podium met jong Vlierdens talent gehouden worden,
opgeven hiervoor is verlengd en kan uiterlijk nog t/m donderdag 21 november.
Aansluitend zal er de mogelijkheid zijn om op het podium foto’s met de Sint te maken.
De Sint vertrekt naar verwachting rond 15.30 uur.
Bij slecht weer gaan we vanaf de kiosk rechtstreeks naar ‘t Huis en begint het programma wat vroeger.
Bij twijfel hierover kan men bellen op telefoonnummer. 06-53979969.
Ook dit jaar wordt op dit moment een collecte gehouden, om het bezoek van de Sint aan Vlierden te financieren.
Stichting Oranjevereniging Vlierden dankt u van harte voor uw gulle gaven en alle collectanten voor hun inzet.
Kijk voor de laatste nieuwtjes op www.facebook.com/oranjeverenigingvlierden

CV de Dorstvlegels
Wat hebben we weer genoten van de Gardeavonden. Twee fantastische avonden vol Vlierdens talent.
Artiesten en organisatie bedankt! Dit was ook weer het laatste officiële optreden van Prins Rik.
Dus nu rijst de vraag, wie o wie wordt de 46e Prins?? Op zaterdag 14 december wordt het bekend
gemaakt in MFA 't Huis tijdens het prinsenbal. Voor degene die niet kunnen wachten volgt hier de
eerste aanwijzing: En de boer, hij ploegde voort.

ZijActief
Op woensdag 27 nov. vieren we samen weer een gezellige Sinterklaasavond. .Aanvang 20.00 uur in `t Huis

Oud Nieuws.
Bericht uit de Zuid Willemsvaart, 8 januari 1918
Vlierden.
Op 8 Januari werd ons dorp verrast met het bezoek van de HARMONIE VAN OMMEL, die omstreeks 4 uur
arriveerde en enkele flinke muziekstukken uitvoerde. Men begrijpt dat dit zeer in den smaak viel en hoewel de
directeur op klompen liep, benijdde men hem niet weinig met zijn gezelschap, dat in staat is de menschen direct
in eene andere stemming te brengen. Zou er in ons dorp ook niet zoiets opgericht kunnen worden?
Allo jongelui, praat er eens onder elkaar over!

Biljartclub Ons Vermaak.
Team 1 verloor met 2-6 van de Vriendenkring uit Deurne. Team 2 was vrij

Korfbalvereniging DOT
Programma
Zaterdag 23-11
ODC F – DOT F1

11.00u.

Aanw. 10.15u.

Hart v Heuze, Heusden

Merselo B1 – DOT B1

15.15u.

Aanw. 14.10u.

De Berkel, Horst

21.00u.

Aanw. 20.15u.

Varendonckcollege, Someren

Woensdag 27-11
DAKOS MW2 – DOT MW1

Voetbalvereniging SPV
Wedstrijdprogramma SPV senioren. Zondag 24-11-2019
SPV 1 – RKSVN 1 (Neer)
SC Helmondia 3 - SPV 2
SPV 3 - ZSV 5
Bruheze VR2 - ST SPV/Deurne VR1

14:30 uur.
11:00 uur.
11:30 uur.
13:00 uur.

SPV Veteranen zaterdag 23 november
SPV – Deurne Walsberg, aanvang 17:00 uur, aanwezig 16.30 uur.
Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
21-11-2019
RKMSV JO19-1
― SPV JO19-1

Vertrek
Aanw.
19:30

Tijd
20:30

Vertrek
Aanw.
13:00

Tijd
14:00

Vervoer: Stijn van Moorsel, Marijn Swinkels, Jens Verberne, Remco
Manders

Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
23-11-2019
Merefeldia JO19-2
― SPV JO19-1

Scheidsrechter

Vervoer: Jens Verberne, Remco Manders, Rens van den Berg, Ron van Bommel, Joost van Bree

SPV JO15-1G
Olympia Boys JO13-1

― SJO Helmondia-Mulo JO15-2
― SPV JO13-1

11:45
10:45

12:45
11:30

Thomas Koolen

08:45

09:30

Jens Verberne

09:15
07:45

10:00
08:30

Vervoer: Daan van de Weijer, Max Welten, Rick Joppe, Jarno Kuijpers, Vince
Leesberg

SPV JO11-1
SPV JO10-1
SPV JO9-1G
Mierlo Hout JO8-5

―
―
―
―

Liessel JO11-3
Vrij
s.v. Laar JO9-3
SPV JO8-1

Vervoer: Wessel van der Lee, Teun van den Berk, Job Berkers

