
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

Zondag 02 januari 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Orgel: Harry Bootsma 
 

Zondag 09 januari 10:00 uur: Woord- en communieviering 

      Intenties:  Jan en Miet Thijssen-Mennen 

                       Tinus Jacobs 
 

Aanmelden 
Voor bovenstaande vieringen geldt dat er maximaal 50 mensen bij aanwezig kunnen zijn. Wilt 

u zeker zijn van een plek en bent u niet al aangemeld als vaste bezoeker, dan kunt u zich 

opgeven via de website van de parochie: www.heiligewillibrorddeurne.nl, via een mail naar 

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

Buijtenweg 0493-314070. 
 

Op Nieuwjaarsdag wordt er om 10:30 uur een viering gehouden in de St. Willibrorduskerk in 

Deurne. Deze kunt u thuis volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 
 

Wij wensen iedereen een goede jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2022. 
 

Contactgroep Vlierden 

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

 

CARNAVALSVERENIGING DE DORSTVLEGELS – UPDATE CARNAVAL 2022  

We leven nog steeds in een onzekere tijd, Corona verstoort ons gewone leven en 

heeft opnieuw impact op een carnavalsseizoen. De besturen van de zeven 

carnavalsverenigingen in de gemeente Deurne hebben gezamenlijk besloten 

het reguliere carnaval wederom een jaar op te schuiven. De inmiddels 

bekendgemaakte prinsen zullen de scepter zwaaien in seizoen 2022-2023. Of de 

niet uitgekomen prinsen nu nog onthuld worden of dat hun bekendmaking 

doorschuift naar het volgende seizoen is aan de verenigingen zelf. Daarnaast bekijkt elke 

vereniging of en welk alternatief programma er geboden kan worden.  

Helaas, het is niet anders. Op de facebookpagina van de Dorstvlegels kun je het volledige 

persbericht lezen dat hierover naar buiten is gebracht. Het bestuur van de Dorstvlegels gaat 

zich nu samen met de diverse commissies buigen over mogelijke alternatieven. 

Prinsraden 

Zoals je zult begrijpen houdt hier het prinsraden even op. De ingeleverde briefjes blijven geldig 

en zullen zorgvuldig -achter slot en grendel- bewaard worden…want voor onze hoogheid 

geldt: Van uitstel komt zeker geen afstel. 

Blijf gezond en houd moed! 
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EEN BERICHT VAN DE G.V.D.D.V. 

Wij van de G.V.D.D.V. betreuren het dat de zoektocht naar de nieuwe prins 

gestaakt zal worden. Wij blijven toch nog hopen op een bietje carnaval dus 

gaan wij voor het alternatief. Wij van de G.V.D.D.V. gaan op zoek naar een 

prinses…dus laat de bordjes in de tuin staan en wie weet wat er nog gaat 

gebeuren.  

Alvast een goed 2022 gewenst. Namens de G.V.D.D.V.: Alaaf! 

 

SAMEN VLIERDEN - DORPSKALENDER  

Afgelopen week is de kalender van Samen Vlierden weer huis aan huis 

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

Geen kalender ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@samenvlierden.nl. 

 

GILDE ST. WILLIBRORDUS  

Helaas zijn de activiteiten van het gilde door een foutje niet in de dorpskalender 

2022 opgenomen. Drie evenementen die zeker het vermelden waard zijn en die 

u zelf op kalender zou kunnen zetten zijn: de kofferbakverkopen op zondag 10 

april en 4 september en het schieten op de puist voor alle Vlierdenaren op zondag 

29 mei.  

 

            
 

Samen Vlierden wenst u een  

prettige jaarwisseling en alle goeds voor 2022! 

 

 
 


