
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

Zondag 05 december 09:00 uur: Eucharistieviering  

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Orgel: Harry Bootsma 
 

Zondag 12 december 10:00 uur: Woord- en communieviering 

Cantor: Pieter Dohmen | Orgel: Mathijs Maas 

      Intenties: Maria Beijers-van de Mortel 

                      Ben Tomassen 

                      Hans Bronstein 
 

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 
 

 

CARNAVALSVERENIGING DE DORSTVLEGELS – PRINSENBAL…EVEN GEDULD 

Geen bericht dat we graag plaatsen...maar helaas het kan niet anders: Onze 

nieuwe hoogheid staat te trappelen van ongeduld maar als gevolg van de 

nieuwe coronamaatregelen zal het Prinsenbal -dat op 11 december zou 

plaatsvinden- verzet moeten worden en moet ook hij nog echt EVEN GEDULD 

hebben. Hopelijk kunnen we in januari alsnog starten met het feest der feesten. Zodra hier 

meer duidelijkheid over is laten we het jullie weten. Blijf gezond en zorg goed voor elkaar! 

Prinsraden 

Tot die tijd gaan we door met het Prinsraden. Dus…Wie o wie wordt de 47ste Prins van 

Dorstvlegelland? Wiens schoenen staan te blinken in de kast? 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. Twijfel je nog? Misschien helpt een nieuwe hint: 

Hint 1: Deze prins krijgt nooit de wind van voren 

Hint 2: Van hand tot hand  

Hint 3: Deze carnaval gaat de prins pas echt strak in het pak  
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Kijk voor meer informatie of het laatste 

nieuws op: www.samenvlierden.nl 



 
 

VERLOREN/GEVONDEN VOORWERPEN 

Vorige week dinsdag is er in de Vlierdense bossen een sleutel gevonden. Het is 

een kleine sleutel met een metalen oranje DAF-sleutelhanger met rubberen rand. 

De sleutel kan opgehaald worden bij Pastoriestraat 38. 

 

KORFBALVERENIGING DOT 

Programma zaterdag 04/12 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
DOT F2 

DOT F1 

Merselo E1 

Lottum C1 

- 

- 

- 

- 

Melderslo F1 

Sporting ST F1 

DOT E1 

DOT C1 

08:45 

10:00 

08:00 

10:45 

09:30 

10:30 

09:05 

11.45 

MFA, Vlierden 

MFA, Vlierden 

Raaijhal, Overloon 
Haeren, Grubbenvorst 

 

Programma zondag 05/12 vertrek/aanw. aanvang locatie 
DOT 2 

DOT 1 

- 

- 

Sporting ST 1 

Merselo 1 

09:30 

10:40 

10:30 

11:50 

De Kubus, Deurne 

De Kubus, Deurne 

 

TENNISCLUB VLIERDEN 

Zaterdag 11 december gaan we tussen 09:00 en 12:00 uur blad ruimen rondom 

de banen en tennismuur. Iedereen die een handje wil helpen is van harte 

welkom. 

 

VOETBALVERENIGING SPV 

Voor komend weekend heeft het bestuur besloten om alle wedstrijden van de 

seniorenteams uit het schema te halen. Wel kan er op de zondag getraind 

worden. Mocht je als team willen trainen, stem dit dan af met de andere teams 

om zo verspreid mogelijk op de dag te trainen. 

 

 


