
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

Zondag 30 januari 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Orgel: Harry Bootsma 
 

Zondag 06 februari 10:00 uur: Woord- en communieviering 

Cantor: Pieter Dohmen | Organist: Mathijs Maas 
 

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 
 

 

VERLOREN/GEVONDEN VOORWERPEN 

Er is een bruin kinderschoentje (rechts) maat 23 gevonden. Het schoentje is op te 

halen bij Brouwhuisweg 20. 
 

CARNAVALSVERENIGING DE DORSTVLEGELS  

Er zijn nog veel onduidelijkheden rondom het carnavalsfeest. Een ding is zeker: We 

vieren op een of andere manier carnaval in Dorstvlegelland. Hoe, wie, wat en 

waar dat hoor je de komende weken.  

Optocht  
Een reguliere optocht zit er niet in, vandaar dat we gaan proberen een alternatief 

te organiseren. Wat dacht je van de langste (lichtjes)optocht ooit…hier in ons Dorstvlegelland; 

een optocht van vrijdag 25 februari t/m dinsdag 01 maart, 5 dagen lang. Echter, tijdens deze 

optocht trekken niet de deelnemers door de straat maar het publiek. Deelnemers maken een 

creatie voor hun raam, in de tuin of voor hun huis op een manier zoals zij willen, alleen, met z’n 

tweeën of als groep, met de buren of met de hele straat. Denk hierbij aan tekeningen, 

carnavalsversieringen, bouwwerken, aangeklede poppen, ludieke creaties met of zonder 

slogan enzovoorts. Liefst ook nog verlicht of aangelicht zodat het publiek ook in de avonduren 

kan genieten van al het moois. Natuurlijk zullen er ook prijzen te verdelen zijn in verschillende 

categorieën, o.a. voor kinderen t/m 12 jaar en een publieksprijs.  

Hebben we je al enthousiast kunnen maken? Opgeven kan vanaf nu t/m 18 februari. Stuur 

een mail met je naam/namen, leeftijd(en) en het adres waar de creatie te bewonderen is 

naar webmaster@dorstvlegels.com en we zetten je op de deelnemerslijst. Deze publiceren we 

via social media en huis-aan-huis in Vlierden. Het publiek kan dan op eigen houtje en wanneer 

men maar wil gedurende de carnavalsdagen, de creaties aanschouwen en hun nummer 1 

doorgeven. 
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‘Vind de Vlegel’ 
Iets anders dat gewoon door kan gaan is het spel ‘Vind de Vlegel’. Op 1 februari zal het 

bestuur daarom de te kapen vlegel in de kiosk zetten. Iedereen (individuelen, duo’s, groepen, 

buurten of verenigingen) wordt uitgedaagd de Vlegel te kapen en te verplaatsen naar een 

nieuwe locatie. Zodra je hem in je bezit hebt stuur je een foto van de nieuwe locatie naar 06-

27348128, zodat het bestuur weet wie de vlegel heeft, waar de vlegel staat en of het 

reglementair is. Bijgehouden wordt wie de vlegel het langst in zijn bezit heeft, maar ook voor 

diegene die hem op 25 februari aan het bestuur teruggeeft zal er een mooie prijs klaar staan. 

We kijken uit naar de foto’s en wensen iedereen veel succes met de jacht. Alaaf! 
Bij een spel horen spelregels, wij hopen dat eenieder deze respecteert: 

• Het spel start op 1 februari om 11:00 uur en eindigt op 25 februari 11:00 uur. 

• Iedereen woonachtig in Dorstvlegelland mag aan het spel deelnemen. 

• De Vlegel moet in Dorstvlegelland blijven. 

• De Vlegel moet ongeschonden worden ingeleverd. 

• Heb je de Vlegel gekaapt? Stuur dan een foto van de locatie waar hij staat naar 06-27348128. 

• De Vlegel moet voor minimaal 50% zichtbaar zijn en te bereiken zijn vanaf de openbare verharde weg (de 

N279 en A67 zijn hierbij uitgesloten). 

• Hij mag niet worden vastgelegd of achter een hek worden geplaatst. 

• Het bestuur zal na twee dagen op eenzelfde locatie -via facebook- tips geven over de verblijfplaats, dit 

om het spannend te houden. 

• Het bestuur is ‘eigenaar‘ van de Vlegel en zal erop toezien dat het reglement wordt nageleefd. 

• Daar waar het reglement niet in voorziet, beslist het bestuur. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

  

 

SAMEN VLIERDEN – PROJECTGROEP SPEELVOORZIENINGEN ZOEKT NIEUWE LEDEN 

Afgelopen jaren zijn we enthousiast bezig geweest om tot een plan te 

komen voor een mooie speelgelegenheid bij het veld naast de basis-

school. Door corona en wisselingen bij de gemeente is het een en ander 

helaas vertraagd. Nu zijn we op zoek naar nieuwe leden, die samen met ons en een gezonde 

portie energie, het plan om kunnen zetten in actie. Dus denk jij: Hé, dat is leuk! Dan komen we 

graag in contact met jou! Stuur een mail naar info@samenvlierden.nl en we nemen contact 

met je op. 
 

VOETBALVERENIGING SPV 

Programma zondag 30/01  aanvang 

 

SPV 4 

SPV 3 

SJVV 2 

Stiphout-Vooruit VR 2 

Oefenwedstrijd: 
Neerkandia 1 
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Milheezer Boys 4 

Milheezer Boys 3 

SPV 2  

SPV/Deurne VR 1 
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