
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN    

Zondag 10 juli 09:00 uur: Eucharistieviering  

Voorganger: Pastoor Dieter Hedebouw | Organist: Harry Bootsma 

      Intentie:   Willem Verberne 

Pastoor Hedebouw zal tijdens deze viering door het parochiebestuur aan ons worden voor-

gesteld. 
 

Zondag 17 juli 10:00 uur: Kinderviering ‘De Ark van Noah’ met groep 1, 2 en 3. 
     

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 

 

VLIERDEN 1300 

Belangrijke huishoudelijke mededeling aan de bezoekers van Vlierden 1300: Kom op tijd! 

Vlierden viert aankomend weekend op 8, 9 en 10 juli haar 1300-jarig bestaan met een unieke 

theaterproductie. Alle kaartjes voor deze drie dagen zijn inmiddels uitverkocht! 

Om de logistieke processen in goede banen te leiden (dat geldt voor alle voorstellingen) willen 

we bezoekers vragen op tijd aanwezig te zijn, zodat we voorkomen dat er tijdens de scènes 

verstoringen optreden door mensen die te laat binnenkomen. We volgen tijdens de voor-

stellingen een strak tijdschema. Afhankelijk van welke dag bezoekers een kaartje gekocht 

hebben gelden de volgende aanvangstijden: Voorstellingen van 8 en 9 juli: aanwezig zijn om 

19:00 uur. Voorstelling van zondag 10 juli: aanwezig zijn om 13:30 uur. Bezoekers worden  

verwacht bij MFA ’t Huis in Vlierden. Voor alle info check onze socials of www.vlierden1300.nl. 

Wij wensen iedereen die betrokken is bij Vlierden 1300 en alle 

bezoekers heel veel plezier toe. Wij hebben er in ieder geval heel 

veel zin in.  

Tot ziens! Vlierden 1300 
 

FANFARE WILHELMINA - TERRASCONCERT 

Op maandag 11 juli zal Fanfare Wilhelmina nog eenmaal voor de zomervakantie 

een gezellig en luchtig concert organiseren voor jong en oud. In tegenstelling tot 

andere concerten zal het concert een zomers karakter hebben waardoor publiek 

van een vrolijke en ongedwongen sfeer kan genieten. Bij slecht weer vindt het 

concert plaats in ’t Huis. 

Locatie: Terras MFA ’t Huis | Aanvang: 20:30 uur | Toegang: Gratis 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en zien u graag op maandag 11 juli. 
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Kijk voor meer informatie of het laatste 

nieuws op: www.samenvlierden.nl 

http://www.vlierden1300.nl/


 
 

SAMEN VLIERDEN – STUURGROEP  

Dinsdag 12 juli a.s. vindt er weer een vergadering plaats van de Stuurgroep 

van Samen Vlierden. Heeft u een vraag voor ons dan bent u van harte 

welkom tijdens de inloop van 20:00 uur tot 20:30 uur in MFA ’t Huis.  

Versterking 
Nu een van de stuurgroepleden de taken heeft moeten neerleggen zijn de overige leden op 

zoek naar versterking. Belangstellenden kunnen zich melden via info@samenvlierden.nl. 

 

HET TROMMELTJE IN DE ZOMER 

Besloten is ook dit jaar Het Trommeltje in de vakantieperiode niet uit te brengen. Dit betekent 

dat volgende week (week 28) het laatste nummer voor de vakantie verschijnt. Het 

eerstvolgende Trommeltje na de zomervakantie zal in week 35 uitkomen. 

 

mailto:info@samenvlierden.nl

