
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

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

Cantor: Harry Bootsma | Organist: Bianca Venner 

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

                       Familie Aldenzee-Meulendijks, dochter Paula en zoon Marinus 
 

Zondag 06 maart 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Cantor: Harry Bootsma | Organist: Bert Augustus 

      Intenties:  Jan van den Heuvel en Henrica 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. 

 

IN MEMORIAM † 

Op 19 februari is op 82-jarige leeftijd Toon van den Heuvel, echtgenoot van Mieke van den 

Heuvel-van Rooij en lid in de orde van Oranje-Nassau, overleden. Toon was in 1977 Prins van 

de Dorstvlegels en in 2013 werd hij benoemd tot Dorstvlegel van het Jaar. Ook was hij 

jarenlang voorzitter van de KBO. De afscheidsdienst is op vrijdag 25 februari om 14:30 uur in 

MFA ’t Huis. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 
 

STICHTING VLIERDEN HELPT – OPBRENGST DRIEKONINGEN ZINGEN 
 

Zaterdag 12 februari zijn de drie koningen al zingend en collecterend door 

Vlierden getrokken. Voor de weeskinderen van het Rang’ala Babyhome in 

Kenia is het mooie bedrag van € 667,54 opgehaald. Daarnaast heeft de oproep 

met Kerst € 145,00 opgebracht. Namens de weeskinderen van het Rang’ala 

Babyhome en de Stichting Vlierden Helpt heel erg bedankt voor alle donaties! Alle kinderen 

die hebben gecollecteerd, begeleiders, vrijwilligers en chauffeurs: heel erg bedankt voor jullie 

inzet, het was geweldig!  

Helaas hebben we niet heel Vlierden kunnen bereiken. Heeft u de drie koningen gemist en 

wilt toch nog een bijdrage overmaken, dan kan dat op rekeningnummer NL 75 RABO 0300 

6884 23 t.n.v. Stichting Vlierden Helpt o.v.v. ‘Driekoningen’. Op onze site www.vlierdenhelpt.nl 

vindt u meer informatie, waaronder berichten van Zuster Mary Esther. Zij beschrijft het wel en 

wee van de kinderen in het weeshuis. Nogmaals dank voor uw donatie! 
 

Halfvasten activiteit 
Op de Dorpskalender staat onze jaarlijkse Halfvasten activiteit gepland op zondagmiddag 27 

maart. Ook deze jaarlijkse traditie willen we door laten gaan. We hebben i.v.m. eventuele 

maatregelen voor een andere invulling gekozen, namelijk een High Tea. Lijkt u het gezellig om 

samen met (klein)kinderen, vaders, moeders, opa’s en oma’s te genieten voor het goede 

doel, reserveer dan vast zondagmiddag 27 maart in de agenda. Meer info over wat u kunt 

verwachten, de kosten en aanmelden volgt binnenkort via het Trommeltje. 
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BASISSCHOOL DE WEGWIJZER – GEZOCHT: SCHOONMAKER  

Prodas zoekt op korte termijn een nieuwe schoonmaakmedewerker voor de 

Wegwijzer. Werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag na schooltijd. De functie 

betreft: 10 uur per week, 2 uur per dag. Salaris afhankelijk van ervaring. 

De taken bestaan uit: het beheer van je eigen werkkast en aanvullen van verbruiks-

artikelen; stofzuigen/wissen/dweilen van lokalen en verkeersruimtes; schoonmaken en desin-

fecteren van sanitaire ruimtes; stoffen/schoonmaken van het meubilair; afvoeren van afval.  

We zoeken iemand die: vol zit met energie en het leuk vindt om te zorgen voor een nette en 

schone school; bereid is om hard te werken; goed onder tijdsdruk kan werken; oog heeft voor 

detail en nauwgezet is; woonachtig is in de omgeving van Vlierden en een goede beheersing 

heeft van de Nederlandse taal. Heb je belangstelling, dan kun je contact opnemen met 

Prodas Facilitair via 0493-833030 of prodas.facilitair@prodas.nl. 

 

VOETBALVERENIGING SPV – POTGRONDACTIE 2022 

Bestel potgrond en steun de jeugd van SPV! Bij dit Trommeltje vind je het 

bestelformulier voor de potgrondactie van 2022. Geef je bestelling door en wij 

zorgen voor de levering op 19 maart. 
 

CARNAVALSVERENIGING DE DORSTVLEGELS – PROGRAMMA CARNAVAL 2022 

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

hijsen van de Dorstvlegelvlag in de dorpsvlaggenmast. Onze dansmarietjes zullen 

hier voor de eerste keer hun nieuwe dans laten zien. Komt dat zien!  

Aansluitend heffen we het glas in het café. Iedereen is van harte welkom! 
 

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

We nemen afscheid van de langstzittende prins in de geschiedenis van de Dorstvlegels en 

zetten de jubilarissen in het spreekwoordelijke zonnetje. Vervolgens barst de Vliercantus los. 

Een unieke mix van themaparty en biercantus. In de traditie van de jaren ‘70 zal er door DJ 

Jos en een gast-DJ, vinyl 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. Dresscode: ‘70’s. De zaal van het Dorstvlegelhouse gaat open om 

19:30 uur en het programma start om 20:00 uur. Wees op tijd.  
 

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  |  Mati-ja vanaf 11.11  |  Mati-nee vanaf 14.11  
Van vrijdag t/m dinsdag kan de Dorstvlegels-op-tocht route gelopen worden, maar op de 

maandag vanaf 11.30 uur gaat de carnavalsvereniging incl. jury rond. Loopt u (nog een keer) 

mee? Verzamelen om 11.11 uur in het Dorstvlegelhouse. De prijsuitreiking van deze activiteit 

en die van ‘Vind de vlegel’ vindt ’s middags plaats tijdens het Mati-nee.  

Gezien het beperkte aantal deelnemers aan de op-tocht heeft de organisatie besloten om 

geen apart routekaartje te verspreiden. Iedereen kan tijdens carnaval op eigen gelegenheid 

langs onderstaande deelnemende adressen lopen. Om de publieksprijs uit te kunnen reiken 

vragen we je voor a.s. maandag 13.00 uur het adres dat jij het mooist versierd vindt door te 

geven via een bericht aan webmaster@dorstvlegels.com. We wensen iedereen veel wandel-

plezier en de deelnemers -die wij dank verschuldigd zijn- veel succes en versierplezier.  
 

► A. van Leeuwenhoekstraat 2  ► Archimedesstraat nr. 2  ► Buys Ballotstraat nr. 6  ► Buys Ballotstraat nr. 10 

   ► Tabaksakkers nrs. 3 - 5 - 7 - 8   ► De Belbrouwers (op ma va 11.30 uur te vinden op Belgerenseweg nr. 1) 
 

We wensen iedereen een hele fijne carnaval - Tot ziens in het Dorstvlegelhouse! 
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