
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

Zondag 19 juni 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Organist: Bert Augustus       
 

Zondag 26 juni 09:00 uur: Eucharistieviering (laatste viering van pastoor Janssen in Vlierden) 

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Organist: Harry Bootsma 

      Intentie:   Harrie Keijzers vanwege zijn sterfdag  
     

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. 

 

Gedoopt 
De afgelopen periode zijn in onze parochiekerk gedoopt: 

10-04-2022   Pepijn de Beer, zoon van Jeroen de Beer en Lisa de Veth 

17-04-2022   Tess Berkers, dochter van Giel Berkers en Maartje Wonders 

05-06-2022   Jorn van Roij, zoon van Frank van Roij en Karlijn Sijben  
 

Contactgroep Parochie Vlierden 

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

 

SAMEN VLIERDEN – PROJECTGROEP DORPSGROEN 

In het voorjaar zijn er beukenhagen en bomen geplant aan de Vlierdenseweg – 

Pastoriestraat – Brouwhuisweg. Het is goed om te zien dat er veel plantvakken 

keurig worden bijgehouden. Het is ook de bedoeling dat wij als inwoners van 

Vlierden de eerste twee jaar deze plantvakken onkruidvrij houden. De Gemeente 

Deurne neemt het snoeiwerk voor haar rekening.  

Diegenen die fysiek niet in staat zijn –en dat is goed voorstelbaar- om het vak voor hun deur 

bij te houden, vragen we dit te melden via info@samenvlierden.nl. Wij gaan dan kijken of er 

mensen zijn die een handje willen helpen. Daarnaast zijn er ook een aantal plantvakken die 

niet bij iemands voordeur horen maar wel onderhoud nodig hebben. Heb je zin om een aantal 

keren per jaar zulke vakken na te lopen, geef je dan op via info@samenvlierden.nl. Vele 

handen maken licht werk! 
 

VLIERDEN 1300 IS OP ZOEK 

Voor een scène in het theaterspektakel Vlierden 1300 is de organisatie nog op 

zoek naar oude schoolbankjes. Heb je er één of meerdere staan die zij hiervoor 

mogen lenen? Laat dit dan weten aan Diny Renders, tel.: 06-28804758.  

Bij voorbaat dank! 
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VERZOEK M.B.T. PARKEREN VAN AUTO’S 

Tijdens de inloop van een onlangs gehouden Stuurgroepvergadering van Samen 

Vlierden werden de leden geattendeerd op het feit dat er steeds vaker 

(gedeeltelijk) op het trottoir geparkeerd wordt. Dit maakt het veilig wandelen 

voor eenieder en met name voor hen die afhankelijk zijn van een rollator/rolstoel 

of zij die wandelen met een kinderwagen lastig.  

Vriendelijk verzoek aan chauffeurs om bij het parkeren van de auto rekening te houden met 

de wandelende medemens. 
 

KORFBALVERENIGING DOT 

Programma zaterdag 18/06 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
MKV F1 

DOT F2 

MKV E1 

- 

-

- 

DOT F3 

ODC F1 

DOT E1 

08:45 

08:30 

09:45 

09:30 

09:00 

10:30 

’t Rooi, Milheeze 

Hoge Zijde, Vlierden 

’t Rooi, Milheeze 
 

Programma woensdag 22/06 vertrek/aanw. aanvang Locatie 
Swift C1 - DOT C1 17:15 18:15 De Vilgert, Velden 

 

TENNISCLUB VLIERDEN 

Het damesteam heeft afgelopen vrijdag 2-2 gelijk gespeeld en heeft als enige 

team twee punten weten te pakken tegen Meijel. Daardoor eindigen onze 

dames in de competitie op een mooie 2de plaats. De najaarscompetitie start in 

week 37.  

Nu is er elke maandagavond om 20:00 uur tossen voor iedereen die wil. 
 

VOETBALVERENIGING SPV 
   

Zondag 12 juni heeft het 1ste elftal van SPV door een 1-2 winst bij Meterik de 

tweede ronde bereikt in de nacompetitie om promotie naar de 3de klasse. De 

volgende wedstrijd in de nacompetitie zal zijn op: 

Donderdag 16 juni: Achates 1 - SPV 1 om 19:30 uur 

                                op Sportpark De Niersvallei, St. Janstraat 66 te Ottersum 

Kom donderdag allen naar Ottersum om onze mannen daar aan te moedigen en ze naar de 

finale te helpen. Indien er donderdag gewonnen wordt zal de finale op zondag 19 juni 

gespeeld worden op een nader te bepalen neutraal terrein tegen de winnaar van de 

wedstrijd Bruheze 1 - EWC’46 1. We hopen op de steun van vele supporters. 

Volg de site en social media-kanalen van SPV voor nadere berichtgeving omtrent de 

nacompetitie.  

Namens bestuur SPV: Veel succes! 

 


