
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

Zondag 16 januari 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Orgel: Harry Bootsma 

      Intenties:  Mien Keijzer-van Tilburg vw haar sterfdag, André Keijzer en Carlo 

                       Sjaak van den Broek vw zijn sterfdag 
 

Zondag 23 januari 10:00 uur: Woord- en communieviering 

Cantor: Pieter Dohmen | Orgel: Tilly Claessens 

      Intentie:  Dina van den Heuvel-Verhees vw haar verjaardag 
 

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 een mail naar contactgroepvlierden@gmail.com of telefonisch bij Rian van Dijk 

0493-317071 of Michel Buijtenweg 0493-314070. 
 

 

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 30 december is op 84-jarige leeftijd Ad van Helmond, echtgenoot van Jo van Helmond-

van Eijk en oud-Vlierdenaar (Vlierdenseweg) overleden.  

Op 07 januari is Petra Raaijmakers-Aarden (58 jaar), echtgenote van Jos Raaijmakers 

woonachtig aan de Baarschotseweg overleden. Wij wensen de nabestaanden sterkte toe. 
 

SAMEN VLIERDEN – PROJECTGROEP DORPSGROEN 

Zoals jullie hebben kunnen zien zijn de voorbereidingen voor de realisatie van het bomenplan 

Vlierdenseweg – Pastoriestraat – Brouwhuisweg (te vinden op de website van Samen Vlierden) 

gestart. Deze week en volgende week worden de plantvakken door de gemeente Deurne 

gereed gemaakt voor beplanting. Het is de bedoeling dat in week 5 de bomen worden 

geplant en dat op ZATERDAG 5 FEBRUARI de inwoners van Vlierden aan de slag gaan met de 

beukenhaag. 

Na een eerdere oproep in het Trommeltje zijn er al diverse aanmeldingen van 

Vlierdenaren die mee willen helpen binnengekomen, maar nog niet genoeg. 

Vele handen maken licht werk…dus: Help mee en meld je aan via een mailtje 

naar info@samenvlierden.nl (vermeld je 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 



 
 

MOLENNIEUWS  

Het jaar 2021 was ook voor molen Johanna-Elisabeth in Vlierden een apart jaar. Zo mochten 

er vanwege corona geen activiteiten plaatsvinden en waren er aangepaste bezoekregels. 

Dat bij velen de molen geliefd is blijkt wel uit het aantal van toch nog 203 bezoekers die een 

kijkje kwamen nemen. Net zoals andere jaren werden er door de vele passanten foto’s ge-

schoten. Ook de duizenden automobilisten die van en naar Deurne en Asten reden hebben 

genoten van de draaiende molen.  

In 2021 heeft de molen 92.102 omwentelingen gedraaid. Voor 2022 staat gepland 

dat er een gedeelte van het bos ten zuidwesten van de molen wordt omgevormd 

naar hakhoutbos wat de molenwindvang zeer ten goede zal komen. Ook in 2022 

bent u welkom voor een bezoek of eventueel een activiteit bij de molen als het 

weer mogelijk is. Neem gerust contact met ons op. Wij wensen u allen een gelukkig 

en gezond 2022.  

Molenaar H. Smits en m.i.o. H. Keijzers.  

 


