
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

Zondag 10 april 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Organist: Bert Augustus 

      Intentie:    Voor vrede in de wereld 
 

Zondag 17 april 10:00 uur: Hoogfeest van Pasen - Gezinsviering 

m.m.v. de groepen 4-5-6 van BS de Wegwijzer | Thema: Een gloednieuw begin 
 

Maandag 18 april 09:00 uur: Tweede Paasdag - Eucharistieviering  

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Organist: Tilly Claessens 
 

Werkgroep gezinsvieringen 

Na lange tijd mogen we gelukkig weer een gezinsviering in de kerk organiseren. Zoals jullie 

hierboven kunnen lezen is deze woord- en communieviering volgende week op Eerste 

Paasdag om 10.00 uur. De groepen 4-5-6 zijn al volop aan het oefenen met Marie-José 

Maas. Wij hopen als vanouds weer veel gezinnen te mogen verwelkomen. Tot 17 april, Eerste 

Paasdag, om 10.00 uur in de kerk! 
 

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. 
 

Karel Koolen, Michel Buijtenweg, Rian van Dijk en Anne-Mai O’Gorman 

 

BASISSCHOOL DE WEGWIJZER IN ACTIE VOOR OEKRAÏNE 

Beste allemaal, 

Het kan zijn dat er in de periode van 5 tot 20 april kinderen van basisschool de 

Wegwijzer bij u aan de deur komen. Zij hebben namelijk zelf acties bedacht om 

geld in te zamelen voor Oekraïne. Ze zamelen bijvoorbeeld statiegeldflessen in, 

maar kunnen ook vragen om een heitje voor een karweitje. Karweitjes waar je aan kunt 

denken zijn bijvoorbeeld het glas weg brengen of de stoep vegen. Op 20 april wordt al het 

geld op school verzameld en zal het totale bedrag gestort worden op giro 555. Alvast bedankt 

voor uw donatie! 
 

RESTAURANTMIDDAG KBO 

Op woensdag 13 april vindt er weer een restaurantmiddag plaats in Mfa ’t Huis en wel van 

17:00 uur tot 19:00 uur. De zaal is open vanaf 16:30 uur. 

Wel ingeschreven maar verhinderd? Dan graag afmelden (tot uiterlijk zondag 10 

april) bij Martha van Otterdijk tel.: 0493-316249. Martha kan dan nog tijdig andere 

KBO-leden die hier graag aan willen deelnemen benaderen, zodat er weer een 

dertigtal personen kan genieten van een heerlijke en gezellige maaltijd. 

 HET TROMMELTJE 
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Kijk voor meer informatie of het laatste 

nieuws op: www.samenvlierden.nl 



 
 

KORFBALVERENIGING DOT  

Op zaterdag 23 april houden we weer de jaarlijkse perkplantenverkoop. Leden van 

DOT komen dan weer langs de deuren in Vlierden om mooie perkplanten te 

verkopen. Heb je ons gemist, dan kun je op deze dag de perkplanten ook bij het 

sportpark komen uitzoeken. 

 

BILJARTVERENIGING ONS VERMAAK 

De uitslagen van afgelopen week: Team 1 verloor met 5-3 van O en O. Team 2 

won met 2-6 van Marmabar. Team 2 staat bovenaan in klasse 3 met Internos uit 

Neerkant. 

Het programma voor deze week: Team 1 speelt uit tegen Pomerans. Team 2 

gaat naar TBK.  
 

VOETBALVERENIGING SPV 

Programma zaterdag 09/04 vertrek/aanw. aanvang 

 

SV Deurne Blue Velvet - SPV Veteranen 16:15 17:00  
 

Programma zondag 10/04 
  

aanvang 
 

Milheezer Boys 1 

SPV 2 

Bavos 5 

SPV 4 

SPV/Deurne VR 1 

-

- 

- 

- 

- 

SPV 1 

Vrij 

SPV 3 

Vrij 

Excellent VR 1 

 14:30 

 

11:30 

 

11:00 

 

 

TENNISCLUB VLIERDEN 

Afgelopen week is de competitie weer begonnen. Ons mixteam heeft met 1-3 

verloren van Tegelen.  Ons jeugdteam 10 t/m 12 jaar heeft gewonnen met 2-4 

van VDHT (Helmond). 

De dames ontvangen a.s. vrijdag VDHT en de jeugd ontvangt op zondag ‘t Root uit Asten. 
 

MOLENNIEUWS  

Op zaterdag 9 april 2022 wordt in het kader van het 50-jarig jubileum van het Gilde 

van Vrijwillige Molenaars een wereldrecordpoging MOLEN DRAAIEN gedaan. Door 

heel Nederland kan men op deze dag tussen 11:00 en 12:00 uur meer dan 800 

molens gelijktijdig zien draaien. Ook molen Johanna-Elisabeth in Vlierden doet 

hieraan mee. Bezoekers zijn van harte welkom. 

De molenaars H. Smits en H. Keijzers 

 

SAMEN VLIERDEN – STUURGROEP  

Dinsdag 12 april 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. 

 


