
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

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 
 

Zondag 13 maart 10:00 uur: Woord- en communieviering 

Cantor: Pieter Dohmen | Organist: Mathijs Maas 

      Intentie:    Anna Keijzers-van Gennip vanwege haar verjaardag 
 

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 

 

IN MEMORIAM † 

Op 24 februari is op 82-jarige leeftijd Francien van Nunen-van Doorn, weduwe van Noud van 

Nunen overleden. Francien was voor haar verhuizing naar Deurne woonachtig op Brouw-

huisweg 12. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 
 

SAMEN VLIERDEN – FINANCIËLE BIJDRAGE HET TROMMELTJE 

Om het Trommeltje iedere week te laten drukken en bij u in de bus te 

krijgen moeten kosten gemaakt worden. Net zoals in het verleden door 

de contactgroep Vlierden per gezin een bijdrage werd gevraagd om de kosten te dragen, 

vraagt ook Samen Vlierden een financiële bijdrage van € 7,50 per jaar. De vrijwillige bijdrage 

kan overgemaakt worden naar: 

NL17 RABO 0154 5028 04  

t.n.v. Samen Vlierden o.v.v. Vrijwillige bijdrage Trommeltje 

Of voldoe de bijdrage door middel van onderstaande QR-code, te scannen met de camera-

app op je telefoon. 

 

 

 

 
 

Ook de verenigingen in Vlierden worden vriendelijk verzocht hun jaarlijkse bijdrage te voldoen 

op genoemd rekeningnummer om zo het Trommeltje in stand te houden. Wij danken eenieder 

bij voorbaat voor deze bijdrage. 

Stuurgroep Samen Vlierden 

 

 HET TROMMELTJE 
 MEDEDELINGENBLAD VOOR VLIERDEN          NR. 09 - 03.03.2022 

Kijk voor meer informatie of het laatste 

nieuws op: www.samenvlierden.nl 

file:///G:/Samen%20Vlierden/Het%20Trommeltje/www.heiligewillibrorddeurne.nl


 
 

VOETBALVERENIGING SPV 

Programma donderdag 03/03  aanvang 

 

SPV 1 - SV Lierop 1  20:00  
 

Programma zondag 06/03 

 
aanvang 

 

Bavos 1 

SPV 2 

SPV 3 

Bruheze 3 

ZSV VR 3 

- 

- 

- 

- 

- 

SPV 1 

Olympia Boys 2 

Bavos 5 

SPV 4 

St SPV/Deurne VR 1 

 14:30 

11:30 

12:00 

11:00 

13:15 

 

 

CARNAVALSVERENIGING DE DORSTVLEGELS – CARNAVAL 2022 

De vlag is weer gestreken, het Dorstvlegelhouse gepoetst en de steken 

opgeborgen. Carnaval 2022 zit erop. Een memorabele editie met een geslaagd 

alternatief programma, een dagprins in de persoon van Prins Jens I en enkele 

prijswinnaars.  

Bij het spel Vind de Vlegel bleken de Belbrouwers degenen te zijn die de vlegel 

het langst in hun bezit hebben gehad. Bob -Speedy- Merkx bracht de vlegel op vrijdag terug 

bij de commissie. Voor beide categorieën werd een prijs uitgereikt. Ook de kleurwedstrijd die 

onderdeel is van Kleintje Carnaval -dat wederoom gesponsord werd door kinderdagverblijf 

Bert & Ernie- leverde enkele stralende gezichtjes op. De uitslag van Dorstvlegels op-Tocht is als 

volgt: 1e prijs: De Belbrouwers – Trek aan de bel en wordt Prins voor een tel. 2e prijs: Fam. 

Looijmans – Wij zijn er weer bij. 3e prijs: Fam. Weemen – Wij halen alles uit de kast. De overige 

deelnemers behaalden allen een vierde plek en ontvingen een attentie voor hun deelname.  

Via deze weg willen wij iedereen bedanken die deze carnaval mede mogelijk gemaakt heeft; 

met name de residentiehouder, de sponsoren en de diverse commissies. Uiteraard ook een 

dankjewel aan iedereen die op welke manier dan ook carnaval gevierd heeft in Dorstvlegel-

land. Samen hebben we er iets van gemaakt. En toch…ondanks dat er volop gefeest en 

genoten is kijken we uit naar weer een ‘gewone’ editie, waarbij een bepaald iemand fier 

voorop gaat. 

Bestuur cv de Dorstvlegels 

 

 


