
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

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

Cantor: Pieter Dohmen | Orgel: Tilly Claessens 

      Intenties: Jan en Miet Thijssen-Mennen 

                      Arie Weemen en Nellie Weemen-Meulendijks 
 

Zondag 05 december 09:00 uur: Eucharistieviering  

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Orgel: Harry Bootsma 
 

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.  
 

Nieuws 
Afgelopen weekend heeft pastoor Paul Janssen aangekondigd dat hij afscheid gaat nemen 

van onze parochie en per 1 juli de benoeming zal aanvaarden tot pastoor van de Heilige 

Maria parochie in Den Bosch-Rosmalen. Dat is heel Den Bosch met uitzondering van de Sint 

Jan. Hoewel we zijn aanstaande vertrek betreuren, feliciteren wij hem met deze mooie 

uitdaging en zullen wij tegen die tijd op passende wijze afscheid nemen en hem veel succes 

wensen in Den Bosch. Het bisdom is op zoek naar een goede opvolger die als het meezit 

meteen in juli kan beginnen. 
 

Contactgroep Vlierden: 

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

 

INTOCHT SINTERKLAAS VLIERDEN  

Aanstaande zondag komt Sinterklaas met zijn Pieten weer aan in Vlierden. De fanfare opent 

om 13:45 uur de activiteit op het pleintje bij de kiosk en de dorpsvlaggenmast. Nadat de Sint 

plaats heeft genomen in de kiosk, kunnen de kinderen samen met hun ouders Sinterklaas op 

een doorstroomwijze ontmoeten. De Sint zou het leuk vinden als je iets leuks voor hem en/of 

zijn Pieten maakt. Een foto op gepaste afstand is natuurlijk ook mogelijk. De Sint vertrekt naar 

verwachting rond 15:00 uur. Ook hier geldt: Houdt 1,5 meter afstand, geef elkaar de ruimte en 

respecteer deze. Wij vragen u om bij klachten thuis te blijven. 

Bij heel slecht weer gaat de activiteit niet door. Twijfelt u hierover, kijk dan op onze facebook 

pagina of bel met 06-53979969. Ook dit jaar is er weer 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. 

Mochten er nog vragen zijn, stuur dan een mailbericht naar ov.vlierden@gmail.com. 

Stichting Oranjevereniging Vlierden 

 HET TROMMELTJE 
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Kijk voor meer informatie of het laatste 

nieuws op: www.samenvlierden.nl 



 
 

KORFBALVERENIGING DOT 

Programma zaterdag 27/11 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
Lottum F1 

Swift F1 

DOT E1 

DOT C1 

- 

- 

- 

- 

DOT F2 

DOT F1 

De Peelkorf E1 

United/SVOC C1 

08:30 

08:00 

08:50 

10:15 

09:30 

09:00 

09:30 

11.00 

Smetenhof, Lottum 

Vilgaard, Velden 

MFA, Vlierden 

Peelhorst, Deurne 
 

Programma zondag 28/11 vertrek/aanw. aanvang locatie 
Swift 3 

JES/Klick’15 1 

- 

- 

DOT 2 

DOT 1 

10:55 

12:30 

12:00 

14:00 

Vilgaard, Velden 

De Hoepel, Wanroij 
 

SOOS DE PITSTOP 

Vanwege de aangescherpte maatregelen gaat de 

soos van vrijdag 26 november helaas niet door. 

In verband met de meivakantie is de soos van 29 april verzet naar vrijdag de 22e. 

 

VOETBALVERENIGING SPV 

Programma zaterdag 27/11 vertrek  

 

Milhezer Boys - SPV Veteranen 16:15 17:00  

Programma zondag 28/11  aanvang  
ZSV VR 3 

SV de Braak 7 

SV Venray 8 

SPV 2 

SPV 1 

-

- 

- 

- 

- 

ST SPV/Deurne VR 1 

SPV 4 

SPV 3 

NWC 6 

Bruheze 1 

 10:00 

10:30 

12:00 

11:00 

14:30 

 

 

CARNAVALSVERENIGING DE DORSTVLEGELS - PRINSRADEN 

Wie o wie wordt de 47ste Prins van Dorstvlegelland? Wie heeft het zwarte pak al 

klaar hangen? Heb je een vermoeden? Doe dan mee met het Prinsraden, een 

gokje kost slechts € 0,50. De kistjes voor het Prinsraden zijn te vinden in de foyer 

van Mfa ’t Huis, op de bar van café Thijssen en op de balie van cafetaria Tony’s. 

De winnaar van het Prinsraden wordt bekend gemaakt op het Prinsenbal dat nog 

steeds op de agenda staat voor zaterdag 11 december a.s. 20:00 uur MFA ’t Huis. 

Voor diegenen die nog twijfelen hierbij een nieuwe hint: 

Hint 1: Deze prins krijgt nooit de wind van voren | Hint 2: Van hand tot hand 
 

Succes en hopelijk tot snel! Bestuur cv ‘de Dorstvlegels’ 

 

 


