
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

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 

                       Everardus en Anna Nooijen-van Tilburg en overleden kinderen. 
 

Zaterdag 25 december 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Orgel: Harry Bootsma 

      Intenties:  Fam. Eijsbouts-Driessen 

                       Harrie en Drika van Dijk-Koolen en zoon Jos 

                       Marinus en Egidia Huijbers-Renders en zoon Frans 

                       Ronnie Weemen en naaste familie 

                       Martien van Rijssel en schoonzoon Gino van Bree 

                       Familie Driessen-Keyser 

                       Jan en Fien Smits-van Heugten 
 

Zondag 26 december: Geen viering 
 

Kerstmis 
Zoals u wel gehoord zult hebben, zullen er voorlopig geen avondvieringen plaatsvinden in 

onze kerken. Dit geldt jammer genoeg ook voor de vieringen op kerstavond. Wel zal er die 

avond om 19:00 uur een besloten viering, dus zonder kerkgangers, gehouden worden in de St. 

Willibrorduskerk Deurne. Deze dienst wordt verzorgd door het pastorale team en kan thuis via 

www.kerkdienstgemist.nl worden gevolgd. 

Voor de Eucharistieviering op 1e Kerstdag geldt dat er maar 65 mensen bij aanwezig kunnen 

zijn. Aanmelden is dan ook noodzakelijk en kan a.s. zondag in de kerk, via een mailtje naar 

contactgroepvlierden@gmail.com of telefonisch bij Rian van Dijk 0493-317071 of Michel 

Buijtenweg 0493-314070. Op 1e Kerstdag zal de kerk ook tussen 11:00 en 13:00 geopend zijn. U 

bent dan welkom om de kerststal te bekijken of een kaarsje aan te steken. 
 

Contactgroep Vlierden: 

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

 

SCOUTING VLIERDEN - KERSTACTIE 

Wanneer dit Trommeltje uitkomt is de online verkoop van de kerststukjes en de 

aankoop via scoutingleden al gestopt. Maar wil je toch nog een kerststukje 

aankopen of de vereniging financieel ondersteunen, dan kan dat zaterdag 18 

december tussen 10:00 en 14:00 uur bij de kiosk. Terwijl de scoutingsleden 

vandaaruit de al verkochte stukjes gaan uitleveren, zijn er ook nog genoeg 

stukjes die ter plekke gekocht kunnen worden. Wij willen iedereen bedanken die onze 

vereniging met deze actie financieel ondersteund heeft.  

 HET TROMMELTJE 
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Kijk voor meer informatie of het laatste 

nieuws op: www.samenvlierden.nl 



 
 

KORFBALVERENIGING DOT 

Programma zaterdag 18/12 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
Oxalis F1 

Dakos F1 

DOT E1 

De Peelkorf C1 

- 

- 

- 

- 

DOT F2 

DOT F1 

MKV E1 

DOT C1 

08:45 

09:15 

08:50 

09:15 

09:45 

10:00 

09:30 

10:05 

Kruisweide, Sevenum 

De Postel, Someren 

MFA, Vlierden 

Wetteling, Venray 
 

Programma zondag 19/12 vertrek/aanw. aanvang locatie 
Gazelle 1 - DOT 2 11:40 13:15 Munstergeleen 

 

SOOS DE PITSTOP  

Helaas gaat de soos van december ook niet door.  

Fijne kerst en tot volgend jaar! 

 

VOETBALVERENIGING SPV 

Programma zondag 19/12  aanvang 

 

SPV 3 
SPV 1, 2, 4 en VR 1 zijn vrij 

- Fiducia 2  12:00  

Het bestuur van SPV Vlierden wenst iedereen: Fijne feestdagen en een gezond/sportief 2022 . 

 

CARNAVALSVERENIGING DE DORSTVLEGELS – PRINSRADEN 

We zijn ons nog aan het beraden over het Prinsenbal waarbij vele uiteenlopende 

scenario’s ter tafel zijn gekomen…je begrijpt dit is geen gemakkelijke keuze. Het 

vinden van een nieuwe prins is hier een peulenschilletje bij. Voor jou ook? 

Misschien duwen de spontaan in enkele tuinen geplaatste borden (waarvoor 

dank) je in de goede richting (…misschien ook niet) dus kom maar op met die 

namen. 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.  

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 
 

SAMEN VLIERDEN – PROJECTGROEP DORPSGROEN 

Eindelijk is het dan zover!!! 3 jaar geleden zijn we gestart met het 

bomenplan voor de Vlierdenseweg – Pastoriestraat – Brouwhuisweg. Na 

enkele aanpassingen, hebben we van de Gemeente Deurne groen licht gekregen om ons 

plan te realiseren. De intentie is het plan rond februari 2022 uit te gaan voeren.  

Om het geheel tot een succes te maken is het de bedoeling dat wij als Vlierdenaren een 

handje helpen bij de aanplant. In de komende weken zal er meer duidelijkheid komen over 

de exacte plantdag(en). Wij zullen dit via het Trommeltje en de website communiceren. Vele 

handen maak licht werk!  

Het bomenplan is te vinden op de website van Samen Vlierden onder ‘Samen Vlierden - 

Veiligheid en Openbare Ruimte – Projectgroep Dorpsgroen’. 

 

 


