
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

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 

                      Noud en Marie Beijers-Teuwen 

                      Niek van Leeuwen vanwege zijn sterfdag 
 

Zondag 19 december 09:00 uur: Eucharistieviering  

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Orgel: Harry Bootsma 

      Intenties: Piet en Riek Louwers-van Otterdijk 

                       Harrie en Ria van Otterdijk-v.d. Horst 
 

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: 
 

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

 

IN MEMORIAM † 

Op 2 december is op 65-jarige leeftijd Tineke Jansen-Nolten, echtgenote van Geerd Jansen 

(Lorentzstraat) overleden.  

Afgelopen zondag overleed op 90-jarige leeftijd Jan Kroezen, echtgenoot van Miet Kroezen-

Kanters (woonachtig in Asten na jarenlang in Vlierden te hebben gewoond).  

We wensen alle nabestaanden veel sterkte toe. 
  

 

CARNAVALSVERENIGING DE DORSTVLEGELS – PRINSRADEN 

Zoals eerder gemeld gaan we in afwachting van nadere berichtgeving over het 

Prinsenbal stug door met het Prinsraden. Dus…Wie o wie wordt de 47ste Prins van 

Dorstvlegelland? Wie heeft er zijn hersens gekraakt om tot een goed motto te 

komen? Wiens proclamatie ligt klaar op de plank? 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. Ben je er nog niet helemaal uit? 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  

Hint 4: Goed – Beter - Best 
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KORFBALVERENIGING DOT 

Programma zaterdag 11/12 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
SVOC’01 E1 

DOT C1 

- 

- 

DOT E1 

Oranje Wit C1 

08:00 

10:15 

09:00 

11:00 

Wetteling, Venray 

Peelhorst, Deurne 
 

Programma zondag 12/12 vertrek/aanw. aanvang locatie 
DOT 2 - Kraanvogels 3 09:30 10:30 De Kubus, Deurne 

 

SCOUTING VLIERDEN - KERSTACTIE 

Nu de goedheiligman weer naar Spanje is, is de kerstperiode aangebroken. 

Zeker in deze donkere tijd waar door corona niet veel mogelijk is, wil Scouting 

Vlierden een lichtje brengen met hun kerststukjesactie. De totale opbrengst van deze actie 

komt ten goede aan Scouting Vlierden waardoor er nog meer leuke dingen gedaan kunnen 

worden met de jeugd van Vlierden. 

De kerststukjes kunnen gekocht worden via de leden van Scouting Vlierden. Neem hiervoor 

contact op met een van de scoutingleden. Zij zullen vervolgens na 18 december de stukjes 

komen afgeven. De stukjes kunnen ook online besteld worden via www.scoutingvlierden.nl of 

op zaterdag 18 december tussen 10:00 uur tot 14:00 uur gekocht worden bij de kiosk.  

Meer informatie over Scouting Vlierden en foto’s van de kerststukjes kun je vinden op onze 

facebookpagina ‘Scouting Vlierden’. Tot slot wil Scouting Vlierden iedereen alvast hele fijne 

feestdagen toewensen.  

 

VOETBALVERENIGING SPV 

Programma zaterdag 11/12 aanwezig  

 

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

Programma zondag 12/12  aanvang  
Bavos VR 2 

Bruheze 4 

SPV 2 
SPV 1 en SPV 4 spelen niet 

- 

- 

- 

ST SPV/Deurne VR 1 

SPV 3 

ZSV 4 

 

 

12:00 

10:00 

11:30 

 

SPV Vlierden verlengt contract John Elbers  

Trainer/coach John Elbers en het bestuur van SPV Vlierden zijn overeengekomen om het 

contract met een jaar te verlengen. De oefenmeester uit Zeilberg is bezig aan zijn eerste 

seizoen in Vlierden en is dus ook in het seizoen 2022/2023 aan de vereniging verbonden. Beide 

partijen zijn ingenomen met de samenwerking en kijken met vertrouwen vooruit. SPV Vlierden 

bezet momenteel de 5e plaats op de ranglijst in de 4e klasse F.  

Overlijden Jan Kroezen 

Zondag 5 december bereikte ons het bericht dat ons gewaardeerd lid Jan Kroezen die dag 

op 90-jarige leeftijd is overleden. Jan was vanaf 1963 lid van onze vereniging. Hij is vooral actief 

geweest en altijd betrokken gebleven bij onze veteranenafdeling. Verder heeft Jan vele jaren-

lang (in intensieve samenwerking met Han Tabor) de technische installaties van onze 

gebouwen en velden aangelegd en onderhouden. Voor zijn vele verdiensten voor de club is 

Jan destijds dan ook benoemd tot erelid. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel 

sterkte. 

Bestuur SPV Vlierden 

 

 


