
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

Zondag 13 februari 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Orgel: Harry Bootsma 
 

Zondag 20 februari 10:00 uur: Woord- en communieviering 

Cantor: Pieter Dohmen | Organist: Tilly Claessens 

      Intenties:  Harrie Keijzers vanwege zijn verjaardag 

                       André Keijzer vanwege zijn verjaardag, Mien Keijzer-van Tilburg en Carlo 

                       Niek van Leeuwen vanwege zijn verjaardag 

                       Wim Noijen en Mariet Noijen-Verhoeven vanwege hun verjaardagen 
 

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. 
 

 

STICHTING VLIERDEN HELPT – WIL JE NOG MEEDOEN MET HET DRIEKONINGEN ZINGEN? 

Zoals in het Trommeltje van vorige week al aangekondigd komen aanstaande 

zaterdag 12 februari 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. Er 

hebben zich al een aantal kinderen van groep 1 t/m 8 aangemeld om mee te 

doen. Er kunnen nog wat meer Koningen bij. Heb je je nog niet opgegeven en wil je helpen 

om geld op te halen voor de kinderen in het Rang’ala Babyhome? Dan kan dat nog t/m 

vandaag, donderdag 10 februari, door een mailtje te sturen met vermelding van je naam en 

leeftijd naar vlierdenhelpt@outlook.com. 

Op zaterdag worden de kinderen en begeleiders die zich hebben opgegeven om 13.30 uur 

in MFA ’t Huis verwacht. Hier liggen koningskleren klaar om te verkleden. Rond 14.00 uur gaan 

we zingend langs de deuren, vanzelfsprekend rekening houdend met de geldende 

afstandsregels vanwege corona. We hopen dat we uiterlijk om 16.00 uur heel Vlierden hebben 

bereikt. 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 alvast alle kinderen en begeleiders voor hun inzet! 
 

MINIBIEB AAN DE BROUWHUISWEG 

Hallo allemaal, Misschien hebben jullie mijn witte boekenkastje weleens zien 

staan of boeken geleend of gebracht. Het was voor mij even uitproberen of het 

zou aanslaan en dat doet het! Daarom heb ik nu een nieuw, weerbestendig 

kastje geplaatst ‘de minibieb’ waar iedereen gratis een boek kan lenen of ruilen. 

Kom eens een kijkje nemen! Veel leesplezier.  

Janny Blaas, Brouwhuisweg 20. 
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Kijk voor meer informatie of het laatste 

nieuws op: www.samenvlierden.nl 
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KORFBALVERENIGING DOT 

Programma zaterdag 12/02 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
Melderslo F1 

Sporting ST F1 

DOT E1 

DOT C1 

- 

- 

- 

- 

DOT F2 

DOT F1 

Melderslo E1 

Lottum C1 

08:00 

10:15 

08:50 

10:15 

09:00 

11:20 

09:30 

11:00 

Zwingel, Melderslo 

Broekhuizenvorst 

MFA, Vlierden 

Peelhorst, Deurne 
 

Programma zondag 13/02 vertrek/aanw. aanvang locatie 
Sporting ST 1 - DOT 2 11:30 12:30 Brugeind, Meerlo 

 

SAMEN VLIERDEN – PROJECTGROEP DORPSGROEN 

Afgelopen zaterdag was het dan zover, onder gunstige weersomstandigheden 

hebben we tussen de 25.000 en 30.000 beukenplantjes gepoot. Een grote groep 

Vlierdenaren heeft meegeholpen om het aanzicht van Vlierden te verfraaien en 

het resultaat mag er zijn. Het was leuk om de samenwerking tussen de 

buurtbewoners te zien. Alle vrijwilligers: Bedankt voor jullie inzet! 

 

VOETBALVERENIGING SPV 

Programma zondag 13/02  aanvang 

 

Constantia VR 2 

SPV 4 

SPV 3 

Deurne 5 

SPV 1 

- 

- 

- 

- 

- 

St SPV/Deurne VR 1 

Someren 14 

ZSV 8 

SPV 2 

Bruheze 1 

 10:00 

10:30 

12:30 

11:30 

14:30 

 

 

CARNAVALSVERENIGING DE DORSTVLEGELS – CARNAVAL 2022 

Het is nog steeds niet helemaal duidelijk of er en zo ja, welke coronamaatregelen 

tijdens carnaval gelden. Desondanks wordt door verschillende commissies hard 

gewerkt zodat er toch een gevarieerd alternatief programma aangeboden kan 

worden. Zodra er iets concreets te melden is zullen we dat doen via de 

gebruikelijke kanalen. Houd deze dus goed in de gaten. 

Dorstvlegel Magazine 
De afgelopen dagen heeft het bestuur, regen en wind trotserend, de negende editie van het 

Dorstvlegel Magazine bij alle inwoners van Vlierden bezorgd. Mocht er onverhoopt een 

brievenbus overgeslagen zijn laat dit dan weten via info@dorstvlegels.com en er zal spoedig 

een magazine op uw deurmat vallen.  
 

Commissie Carnaval 2.0 

Na een lange periode van lockdown waarbij ons geduld zwaar op de proef is gesteld en een 

bruisend sociaal leven langzaam is afgebrokkeld, verlangen we vol enthousiasme naar het 

‘oude normaal’ waar gezelligheid weer tot een eerste levensbehoefte behoort. De commissie 

van Carnaval 2.0 heeft na een aantal intensieve vergaderingen een bijzonder leuk 

programma bedacht waarbij de juichhormonen zich razendsnel zullen verspreiden en 

gezelligheid voorop staat. 

Dit feestje zal plaatsvinden op carnavalszaterdag 26 februari. Belangrijk om te vermelden is 

dat we afhankelijk zijn van de dan geldende maatregelen. Noteer deze datum alvast in je 

agenda, via het Trommeltje zullen we in aanloop naar carnaval meer details bekendmaken. 

Voor degene die in het bezit is van een jaren ‘70 outfit willen we vragen om deze alvast uit de 

kast te halen en mocht je goed voorbereid willen zijn, dan verwijzen we je naar de 

‘ingezonden tip’ op pagina 57 van het Dorstvlegel Magazine! 
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