
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

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

Cantor: Pieter Dohmen | Organist: Mathijs Maas 
 

Zondag 13 februari 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Orgel: Harry Bootsma 
 

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 
 

 

STICHTING VLIERDEN HELPT – DRIEKONINGEN ZINGEN VERZET NAAR ZA 12 FEBRUARI  

Goed nieuws! Vanwege de verruiming van de coronamaatregelen kan het 

traditionele Vlierdense Driekoningen zingen doorgaan. Op zaterdag 12 februari 

komen de drie koningen bij u langs om geld op te halen voor weeshuis Rang’ala 

in Kenia, het goede doel van de Stichting Vlierden Helpt. In dit weeshuis worden 

ruim 40 weeskinderen van 0-5 jaar opgevangen. Om goed voor deze kinderen te kunnen 

zorgen is geld nodig voor basisbehoeften als eten, verzorging, medicijnen, etc. 

We willen de Vlierdense kinderen van groep 1 t/m 8 van harte uitnodigen om, verkleed als de 

drie koningen, mee te komen zingen. Je wordt om 13.30 uur in MFA ’t Huis verwacht. Hier liggen 

koningskleren klaar om je te verkleden. Rond 14.00 uur gaan we zingend langs de deuren, 

vanzelfsprekend rekening houdend met de geldende afstandsregels vanwege corona. We 

hopen dat veel kinderen zich voor dit goede doel zullen inzetten, zodat we om uiterlijk 16.00 

uur heel Vlierden bereikt hebben.  

Vanwege de verdeling van de routes is het heel handig te weten op hoeveel kinderen we 

kunnen rekenen. Noteer je naam op de lijst in de klas of stuur een mailtje met de naam en 

leeftijd van de kinderen die meedoen naar vlierdenhelpt@outlook.com. Opgeven graag uiter-

lijk op 7 februari. Alle kinderen die meezingen krijgen na afloop iets te drinken en iets lekkers 

aangeboden in ‘t Huis. De Stichting Vlierden Helpt dankt u bij voorbaat voor uw bijdrage en 

bedankt alle kinderen voor hun inzet! 
 

SAMEN VLIERDEN – PROJECTGROEP DORPSGROEN 

Aanstaande zaterdag gaan we de beukenhaag planten aan de Vlierdenseweg 

– Pastoriestraat – Brouwhuisweg. Gelukkig helpt een grote groep Vlierdenaren 

mee. Hopelijk hebben we goed weer en kunnen we er een leuke dag van maken. 

Aan de bewoners van deze straten de vraag om hun auto’s, indien mogelijk, op 

eigen terrein te parkeren. Dit om hinder en/of schade te voorkomen. 

 HET TROMMELTJE 
 MEDEDELINGENBLAD VOOR VLIERDEN          NR. 05 - 03.02.2022 

Kijk voor meer informatie of het laatste 

nieuws op: www.samenvlierden.nl 
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KORFBALVERENIGING DOT 

Programma zaterdag 05/02 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
DOT F2 

DOT F1 

De Peelkorf E1 

United/SVOC C1 

- 

- 

- 

- 

Lottum F1 

Swift F1 

DOT E1 

DOT C1 

08:45 

10:00 

08:00 

09:15 

09:30 

10:30 

09:00 

10:10 

MFA, Vlierden 

MFA, Vlierden 

Wetteling, Venray 

Wetteling, Venray 
 

Programma zondag 06/02 vertrek/aanw. aanvang locatie 
DOT 2 - Swift 3 09:30 10:30 De Kubus, Deurne 

 

SOOS DE PITSTOP 

Ja we kunnen weer een beetje los! We zien jullie graag 

weer op vrijdag 4 februari van 19:30 uur tot 21:30 uur. Entree bedraagt € 1,50 voor niet-leden. 

Let op! De soos van januari is verplaatst naar februari. De volgende soos is dus alweer 

op 18 februari. Nog een wijziging: de soos van 29 april wordt i.v.m. vakantie verzet naar 

22 april 2022. 
 

VOETBALVERENIGING SPV 

Programma zondag 06/02  aanvang 

 

ZSV 6 

Merselo 3 

SPV 2 

SPV 1 
 

SPV/Deurne VR 1 is vrij 

- 

- 

- 

- 

SPV 4 

SPV 3 

ONDO 3  

Bruheze 1 

 10:00 

10:30 

11:30 

14:30 

 

 

STUURGROEP SAMEN VLIERDEN 

Dinsdag 08 februari a.s. vindt er weer een vergadering plaats van de 

Stuurgroep van Samen Vlierden. Mocht u met ons van gedachten willen 

wisselen of informatie willen over bepaalde zaken, dan bent u van harte welkom tijdens de 

inloop van 20.00 uur tot 20.30 uur in Mfa 't Huis. 
 

CARNAVALSVERENIGING DE DORSTVLEGELS - GEVELVLAG 

Om wat extra carnavalssfeer te brengen in de straten van Dorstvlegelland heeft 

het bestuur onlangs gevelvlaggen laten drukken. De enige echte Dorstvlegelvlag 

kost slechts € 11,00 en is te bestellen via info@dorstvlegels.com of bij een van de 

bestuursleden. Dé manier om de straten gedurende de carnavalsdagen extra 

feestelijk te maken.  

Wellicht zet het je aan om je gevel/tuin/raam nog wat extra te versieren zodat er een leuke 

route door Vlierden ontstaat tijdens de activiteit: Dorstvlegels op-tocht. Ben je van plan je huis 

te gaan versieren met carnaval geef dit dan z.s.m. door via webmaster@dorstvlegels.com dan 

zetten we je adres op de routekaart. Ook bij vragen over deze activiteit kun je mailen naar dit 

adres. 

 

mailto:info@dorstvlegels.com
mailto:webmaster@dorstvlegels.com

