
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

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 
 

Zondag 27 februari 10:00 uur: Woord- en communieviering 

Cantor: Pieter Dohmen | Organist: Bianca Venner 

      Intenties:  Piet en Sien Venner-Beijers, zoon Huub en schoondochter Nellie 

                       Familie Aldenzee-Meulendijks, dochter Paula en zoon Marinus 
 
 

KBO – INLOOPMIDDAG 

Vanaf heden hebben wij voor onze leden weer de "inloopmiddag". Deze is elke 

dinsdag van 13:30 uur tot 16:30 uur. U kunt er o.a. kaarten en sjoelen, er is een 

boeken- en puzzel-uitleen en uitleg van computer, mobiele telefoon en tablet. U 

kunt er doen wat u zelf graag wilt. U bent van harte welkom al is het maar voor de koffie/thee, 

die we voor € 1,00 serveren. Ook andere dranken zijn voorradig. 

GILDE ST. WILLIBRORDUS - KOFFERBAKVERKOOP VLIERDEN GEANNULEERD 

Afgelopen week hebben we het besluit genomen om de kofferbakverkoop op 10 

april 2022 te annuleren. Die van 4 september proberen we wel door te laten gaan. 

We baseren het besluit op de onduidelijkheid met betrekking tot de coronaregels 

die gaan gelden na 8 maart. We hebben nu al inschrijvers voor de markt. In het kader van 

werving verkopers en promotie kunnen we niet wachten tot 8 maart. Tevens willen we de 

veiligheid van onze medewerkers en verkopers niet in gevaar brengen. Ons besluit staat vast 

ondanks dat er signalen zijn dat er versoepelingen aankomen. 
 

BASISSCHOOL DE WEGWIJZER – KINDEROPTOCHT OP VRIJDAG 25 FEBRUARI 

Op vrijdag 25 februari gaan de kinderen van de basisschool in optocht door 

Vlierden. Vanaf 10:30 uur gaan we opstellen op onze speelplaats en we hopen om 

10:45 uur te vertrekken vanuit de grote poort aan de Galileistraat.  

De route is: Galileistraat - Einsteinstraat - Keesomstraat - Buys Ballotstraat - stukje 

Archimedesstraat - Hoge Zijdeweg - Vossenakker - Petrusakker - Tabaksakker - Hoge Zijdeweg 

- Marie Curiestraat - Boerhavestraat - stukje Edisonstraat - Galileistraat.  

We willen de bewoners van de straten die aan de route liggen natuurlijk uitnodigen om te 

gaan kijken naar onze optocht en, als het mogelijk is, het huis of de straat te versieren met 

slingers of vlaggen zodat het een feestelijk geheel wordt. Indien de weersomstandigheden zo 

slecht zijn dat het op dat tijdstip niet mogelijk is, willen we om 13:00 uur starten.  We hopen op 

een groot publiek langs de kant van de weg. Dus: KOMT DAT ZIEN !!!!! KOMT DAT ZIEN !!!!! 

Namens de kinderen alvast bedankt. 
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Kijk voor meer informatie of het laatste 

nieuws op: www.samenvlierden.nl 



 
 

KORFBALVERENIGING DOT 

Programma zaterdag 19/02 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
DOT E1 

Oranje Wit C1 

- 

- 

SVOC ’01 E1 

DOT C1 

08:50 

10:15 

09:30 

11:10 

MFA, Vlierden  

Wetteling, Venray 
 

Programma zondag 20/02 vertrek/aanw. aanvang locatie 
Kraanvogels 3 

JES/Klick ’15 1 

- 

- 

DOT 2 

DOT 1 

09:25 

11:00 

10:30 

12:30 

Smeltkroes, Maarheeze 

De Burcht, Boekel 
 

SOOS DE PITSTOP 

Hallo soosgangers, vrijdag hebben we weer een soosavond. 

Dit keer een thema-avond en wel CARNAVAL. Kom in je leukste outfit en dan gaan we er een 

feestje van maken. Tot dan! 
 

VOETBALVERENIGING SPV 

Programma zondag 20/02  aanvang 

 

St SPV/Deurne VR 1 

Bruheze 3 

Deurne 9 

SPV 2 

Mifano 1 

- 

- 

- 

- 

- 

Bruheze VR 2 

SPV 4 

SPV 3 

Venray 7 

SPV 1 

 11:00 

11:00 

10:00 

11:30 

14:30 

Vlierden 

 

Walsberg 

 

CARNAVALSVERENIGING DE DORSTVLEGELS – PROGRAMMA CARNAVAL 2022 

Het lijkt erop dat er toch nog iets te vieren valt. Hieronder het programma voor zover nu bekend: 

Op de vrijdag: 
Gezamenlijke opening van Carnaval 2022. Te beginnen met het om 19.00 uur 

hijsen van de Dorstvlegelvlag in de dorpsvlaggenmast. Aansluitend heffen we het 

glas in het café van onze residentiehouder. Iedereen is van harte welkom! 
 

Vind de Vlegel 
Met nog een dikke week te gaan ligt het spel nog redelijk open. De vlegel gaat nog steeds 

vrij snel van hand tot hand. In tegenstelling tot eerder gecommuniceerd zal het spel doorlopen 

tot vrijdag 25 februari 18:00 uur. Wie de vlegel dan om 19:00 uur bij de kiosk komt inleveren 

wint een prijs; evenals degene die hem het langst in bezit heeft gehad.  
 

Op de zaterdag: Back to the ‘70’s Vliercantus   

Met deze unieke mix wordt er een themaparty en een biercantus gelanceerd. In de traditie 

van de jaren ‘70 zal er door DJ Jos en een gast-DJ vinyl gepresenteerd en gedraaid worden 

uit deze en andere periodes. De entree bedraagt 2 euro in de voorverkoop en 4 euro aan de 

kassa. Pitchers bier zullen tegen een aantrekkelijke prijs aangeboden worden. Dus hijs je 

afgetrainde lichaam in een disco-, hippie-, country-, hardrock-, of andere ‘70’s-outfit en doe 

mee! De zaal gaat open om 19:30 uur en het programma start om 20:00 uur. Tot dan! 
 

Op de zondag: Kleintje Carnaval 
Een feest voor de jongste carnavalsvierders, met o.a. springkussens, schminken en een 

kleurwedstrijd. Ouders, grootouders, vrienden en andere carnavalsvierders zijn natuurlijk ook 

welkom in het Dorstvlegelhouse. Aanvang 15:00 uur.  
 

Op de maandag: Dorstvlegels-op-tocht en Matinee 11.11 
Gedurende de gehele carnaval kan de Dorstvlegels-op-tocht route gelopen worden (meer 

info in het volgende Trommeltje), maar op de maandagochtend vanaf 11.30 uur gaat de 

carnavalsvereniging incl. jury rond. De prijsuitreiking vindt ’s middags plaats. Aanmelden als 

deelnemer aan de langste optocht ooit kan nog steeds via: webmaster@dorstvlegels.com. 

In café Thijssen begint om 11:11 uur het Matinee 11.11. 

 

mailto:webmaster@dorstvlegels.com

