
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

Zondag 21 november 09:00 uur: Eucharistieviering  

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Orgel: Harry Bootsma 

      Intenties: Mien Keijzer-van Tilburg vanwege haar verjaardag, André Keijzer en Carlo 

                      Overleden familie van Otterdijk-Keijzers 

                      Overleden ouders Marinus Bennenbroek en Kaatje van Leeuwen, zoon Jan    

                      Bennenbroek, kleinzoon Maikel Aarts, schoondochter Ans Bennenbroek-van de 

                      Weijer, schoonzoon Piet Grijpma, schoonzoon Bert Geerts en schoonzoon Frans  

                      Kanters. 
 

Zondag 28 november 10:00 uur: Woord- en communieviering. 

      Intenties: Jan en Miet Thijssen-Mennen 

                      Arie Weemen en Nellie Weemen-Meulendijks 
 

Intenties 
Uw intentie kunt u na iedere viering opgeven in de kerk of via www.heiligewillibrorddeurne.nl. 

U mag natuurlijk ook altijd contact opnemen met iemand van de contactgroep Vlierden.  
 

Coronaregels 
Ook in de kerk zijn de volgende coronaregels weer van kracht: 

1. Kom niet bij verkoudheid, hoesten, niesen of koorts. 

2. Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 

3. Volg de aanwijzingen. 

4. Ontsmet uw handen bij binnenkomst. 

5. Gebruik alleen de plaatsen die hiervoor beschikbaar zijn. 
 

Contactgroep Vlierden: 

Karel Koolen, Michel Buijtenweg, Rian van Dijk en Anne-Mai O’Gorman 
 

 

HALLOWEEN TRICK OR TREAT-TOCHT VLIERDEN 

Wij willen alle posten en vrijwilligers die hebben meegeholpen met de 

Halloween Trick or Treat-tocht van zaterdag 30 oktober ontzettend bedanken. De kinderen 

praten er nu nog over. Zonder jullie was het ons niet gelukt om er zo'n mooie avond van te 

maken. Het ene huis was nog mooier versierd dan het andere, wat is er flink uitgepakt door 

jullie, ontzettend gaaf! 

Het was dan ook erg moeilijk om te kiezen wie de dinerbon -gesponsord door Café-Zaal-Hotel 

Thijssen- zou winnen, maar dit jaar is de fam. Van de Weijer van Schooteindseweg 4 de 

winnaar geworden. Gefeliciteerd en geniet ervan! 

Nogmaals ontzettend bedankt iedereen!                                      

Organisatie Halloween Vlierden 
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Kijk voor meer informatie of het laatste 

nieuws op: www.samenvlierden.nl 



 
 

VOETBALVERENIGING SPV 

Programma zaterdag 20/11 aanwezig  

 

SPV Veteranen - SV de Braak 16:30 17:00  

Programma zondag 21/11  aanvang  
ST SPV/Deurne VR 1 

SPV 4 

SPV 3 

SV Venray 7 

Rood Wit ’62 1 

-

- 

- 

- 

- 

SJVV VR 2 

Neerkandia 5 

Fiducia 2 

SPV 2 

SPV 1 

 11:00 

11:00 

12:00 

10:30 

14:30 

 

 

INTOCHT SINTERKLAAS VLIERDEN  

In een eerder bericht hebben we aangekondigd dat er op zondag 28 november 

tijdens de intocht van Sinterklaas een aangepast programma bij de kiosk zou zijn. 

In verband met de nieuwe coronamaatregelen van afgelopen vrijdag en na 

overleg met de gemeente kunnen we niet anders dan het programma opnieuw 

aanpassen. We vinden het van groot belang dat de kinderen Sinterklaas kunnen 

ontmoeten en verwelkomen in Vlierden. Om alles volgens de regels en op een veilige wijze te 

laten verlopen hebben we gekozen voor een doorstroom-activiteit bij de kiosk. Deze activiteit 

wordt hier om 13:45 uur geopend door de fanfare. Nadat de Sint is gearriveerd kunnen 

kinderen samen met hun ouders Sinterklaas ontmoeten. De Sint vindt het altijd leuk als er iets 

moois voor hem en zijn Pieten gemaakt wordt. Een foto maken op gepaste afstand is natuurlijk 

mogelijk.  

Kijk voor de laatste nieuwtjes op www.facebook.com/oranjeverenigingvlierden. Mochten er 

nog vragen zijn, kunt u een mailbericht sturen naar ov.vlierden@gmail.com. 

Stichting Oranjevereniging Vlierden 

 

CARNAVALSVERENIGING DE DORSTVLEGELS - PRINSENBAL 

Vooralsnog blijven we positief gestemd en gaan we ervan uit dat er in 2022 als 

vanouds Carnaval gevierd kan worden. Ons Prinsenbal dat gepland staat voor 11 

december a.s. staat dan ook nog steeds met grote letters bij ons en zeker ook bij 

Prins Carlo I op de kalender. Prins Carlo I zal dan (eindelijk?) zijn functie neerleggen 

en de scepter overdragen aan de 47ste Prins der Dorstvlegels.  

Prinsraden 
Maar wie o wie gaat dat worden. Wie heeft deze datum ook in zijn/haar agenda als belangrijk 

gemarkeerd? Heb je een idee? Doe dan mee met het Prinsraden, een gokje kost slechts 

€ 0,50. De welbekende emmers voor het Prinsraden zijn vervangen door sjieke kistjes. Deze zijn 

vanaf komend weekend te vinden in de foyer van Mfa ’t Huis, op de bar van café Thijssen en 

op de balie van cafetaria Tony’s.  

Om je een beetje in de goede richting te sturen volgt hier een eerste hint:  

Deze prins krijgt nooit de wind van voren. 
 

Bestuur cv ‘de Dorstvlegels’ 
 

 


