
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

Vrijdag 24 december: Geen vieringen  
 

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 

                       Ouders Driessen-van Tilburg en hun kinderen Frits en Mariet 
 

Zondag 26 december: Geen viering 
 

Zondag 02 januari 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Orgel: Harry Bootsma 

      Aanmelden is noodzakelijk en kan via een mail naar contactgroepvlierden@gmail.com 

      of telefonisch bij Rian van Dijk 0493-317071 of Michel Buijtenweg 0493-314070. 
 

Mededelingen Kerst 
Op Kerstavond wordt de viering in de St. Willibrorduskerk in Deurne verzorgd door het pastorale 

team. Deze dienst kan, evenals alle andere (kerst-)vieringen gehouden in deze kerk, thuis via 

www.kerkdienstgemist.nl worden gevolgd.  

Voor de Eucharistieviering in Vlierden op 1e Kerstdag geldt dat er maar 50 mensen bij 

aanwezig kunnen zijn. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Op 1e Kerstdag zal de kerk ook 

tussen 11:00 en 13:00 uur geopend zijn. U bent dan welkom om de kerststal te bekijken of een 

kaarsje aan te steken. 
 

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

 

SAMEN VLIERDEN – PROJECTGROEP DORPSGROEN 

Zoals jullie vorige week in het Trommeltje konden lezen gaan we starten met de realisatie van 

het bomenplan Vlierdenseweg – Pastoriestraat – Brouwhuisweg (te vinden op de website van 

Samen Vlierden). De planning ziet er, onder voorbehoud van weersomstandigheden en 

coronamaatregelen, als volgt uit: In week 2 en 3 zal de bestaande begroeiing worden 

verwijderd en worden de vakken plantklaar gemaakt. In week 5 worden de bomen geplant 

door de gemeente. Het is de bedoeling dat wij -de inwoners van Vlierden- op 

zaterdag 5 februari 2022 de onderbegroeiing (beukenhaag) gaan planten. Zoals 

eerder gezegd vele handen maken licht werk…dus:  

Als je hierbij wilt helpen stuur dan een e-mail naar info@samenvlierden.nl met 

vermelding van naam, adres en telefoonnummer (liefst mobiele nummer). 

 HET TROMMELTJE 
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Kijk voor meer informatie of het laatste 

nieuws op: www.samenvlierden.nl 



 
 

FANFARE WILHELMINA – LEVENDE KERSTSTAL 

Helaas moeten wij mededelen dat de levende kerststal wegens de nieuwe 

maatregelen niet door kan gaan. Om te zorgen dat het middelpunt van Vlierden 

toch een kerstuitstraling heeft, zullen enkele vrijwilligers de kiosk omtoveren tot 

een sfeervolle kerststal.  

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen, blijf gezond en zorg goed voor elkaar.  

 

SAMEN VLIERDEN - DORPSKALENDER  

Komende weken zal de kalender van Samen Vlierden weer huis aan huis 

worden bezorgd. Wij hopen dat deze full-color kalender weer een plekje 

vindt in de Vlierdense huizen. Wij vragen eenieder vriendelijk om € 5,00 (of naar vermogen) bij 

te dragen aan de kalender via bankrekeningnummer NL17 RABO 0154 5028 04 t.n.v. Samen 

Vlierden o.v.v. kalender 2022. 

Mocht je geen kalender willen ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@samenvlierden.nl. 

 

STICHTING VLIERDEN HELPT – DRIEKONINGEN ZINGEN  

De traditie van alle Vlierdense kinderen die als de Drie Koningen samen door 

Vlierden gaan om te collecteren voor het goede doel vinden wij een traditie 

die niet verloren mag gaan. In plaats van het wederom over te slaan willen we 

het Driekoningen-zingen vooralsnog laten doorgaan op een later te bepalen 

datum. Met de opbrengsten van o.a. het Driekoningen-zingen draagt de Stichting Vlierden 

Helpt bij om aan de eerste levensbehoeften van de weeskinderen in het Rang’ala Babyhome 

in Kenia te voldoen. Denk hierbij vooral aan eten, medicijnen en vaccinaties. 

Mocht u nu al iets willen doneren heel graag! Het kan via overboeking op rekeningnummer 

NL 75 RABO 0300 6884 23. Ieder bedrag is welkom. Namens de weeskinderen van het Rang’ala 

Babyhome: Heel hartelijk BEDANKT voor uw donatie! 

Stichting Vlierden Helpt wenst u hele fijne Feestdagen en een gezond en voorspoedig 2022. 

 

SAMEN VLIERDEN - CPO PROJECT VLIERDEN ZUID FASE II 

Samen Vlierden is door de gemeente Deurne gevraagd om ook voor fase 

II van het CPO Project Vlierden Zuid (’t Jeugdveld) een nieuwe groep 

deelnemers te vormen. Samen zullen zij het zuidelijke deel van de nieuwe buurt realiseren.  

In fase II zijn vier kavels getekend voor vrijstaande huizen (van ± 289 m2, 322 m2, 454 m2 en 669 

m2); op deze kavels kunnen bungalows (1 bouwlaag) of vrijstaande huizen (1 bouwlaag met 

kap) gebouwd worden. Daarnaast zijn er vier kavels voor tweekappers (twee tweekappers in 

totaal dus). Op deze kavels (± 210 m2, 222 m2, 235 m2 en 248 m2) kan men een tweekapper 

van 1 bouwlaag met kap realiseren (dus geen tweekappers met 2 bouwlagen en kap!).  

Ben je geïnteresseerd in een van deze kavels, laat dit dan weten via info@samenvlierden.nl. 

Doe dit voor 07.01.2022. In de eerste weken van januari wordt een online-informatieavond 

georganiseerd waarin alle beschikbare informatie gedeeld wordt. Na deze informatieavond 

kun je je dan definitief inschrijven op een beschikbaar kavel. Afhankelijk van het aantal 

inschrijvingen per kavel kunnen we die direct of als er meerdere geïnteresseerden zijn via loting 

toewijzen. Doel is om uiterlijk half/eind februari de beschikbare kavels uitgegeven te hebben. 

            

Samen Vlierden wenst u sfeervolle Kerstdagen! 

 


