
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com           

of in de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

BESTE VLIERDENAREN 

Voor u ligt ‘het Trommeltje nieuwe stijl’; het oude vertrouwde Trommeltje maar dan in een 

nieuw jasje. Wij van Samen Vlierden vonden en vinden het Trommeltje als info-blaadje te 

belangrijk om zomaar te laten stoppen. 

Samen Vlierden is dan ook voornemens om het Trommeltje, na de zomervakantie (onder 

voorbehoud van voldoende kopij), wekelijkse te laten verschijnen. Op die manier hopen we 

dat informatie voor en door Vlierden verspreid kan blijven worden. Het Trommeltje zal 

voortaan tegelijk met het Weekblad voor Deurne bezorgd worden. Kopij kan worden 

aangeleverd bij Yvonne Leesberg die ook de opmaak verzorgt. Het vertrouwde e-mailadres 

hettrommeltje@gmail.com blijft in gebruik.  

Wij danken de contactgroep Parochie Vlierden en in het bijzonder Tony van Rijssel voor hun 

jarenlange inzet in deze en wensen iedereen voor nu en vanaf nu veel plezier met het 

(nieuwe) Trommeltje.  
 

Met vriendelijke groet, 

Peter Eijsbouts, voorzitter Stuurgroep Samen Vlierden 

 

KERKBERICHTEN 

Zondag 13 juni 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor P. Janssen | Orgel: Bert Augustus 
 

Zondag 20 juni 10:00 uur: Woord- en communieviering 

Cantor: Pieter Dohmen | Orgel: Mathijs Maas 
 

Zondag 27 juni 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Janssen | Orgel: Harry Bootsma 
 

Zondag 4 juli 10:00 uur: Woord- en communieviering 

Cantor: Pieter Dohmen | Orgel: Mathijs Maas 
 

Regels m.b.t. coronavirus 

Voor deze vieringen mogen we maximaal 50 mensen verwelkomen in onze kerk.  

Vooraf aanmelden is niet meer nodig. 
 

De corona-geboden blijven voorlopig nog van kracht 

1. Kom niet bij verkoudheid, hoesten, niesen of koorts. 

2. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.  

3. Volg de aanwijzingen.  

4. Ontsmet uw handen bij binnenkomst.  

5. Gebruik alleen de plaatsen die beschikbaar zijn. 
 

Wij zijn heel blij dat Samen Vlierden heeft besloten om de verspreiding 

van het Trommeltje voort te zetten en wensen hen veel succes! 
 

Contactgroep Parochie Vlierden  

 HET TROMMELTJE 
 MEDEDELINGENBLAD VOOR VLIERDEN          NR. 06 - 10.06.2021 

Kijk voor meer informatie of het laatste 

nieuws op: www.samenvlierden.nl 



 
 

IN MEMORIAM † 

Op 2 mei is op 78-jarige leeftijd Hans Mennen, echtgenoot van Mia Mennen-Beijers overleden. 

Op deze dag stierf ook Nelly van Doorn-Coppus (77 jr), echtgenote van Johan van Doorn.  

Op 12 mei is Micho Lijten, zoon van Natascha Drieshen-van Houts en Jan Lijten, overleden. Hij 

was pas 19 jaar oud. We wensen alle nabestaanden heel veel sterkte en kracht toe. 
 

CHALLENGES VOOR RANG’ALA BABYHOME IN KENIA 

De leerlingen van basisschool De Wegwijzer hebben in de periode van 17 t/m 

28 mei zelfbedachte challenges uitgevoerd om geld in te zamelen voor wees-

huis Rang’ala Babyhome, een ondersteuningsproject van Stichting Vlierden 

Helpt. Op vrijdag 4 juni namen Sabine Lammerts en Hans van Huisseling blij 

verrast de cheque van € 1.109,34 in ontvangst. 

Nagels lakken van papa, al het onkruid tussen de stenen uithalen, een hele week alleen de 

tafeldekken of 10 km hardlopen, geen challenge was te gek voor de leerlingen. Dagelijks werd 

de stand verwerkt op een thermometer die in de tweede week al te klein bleek. De doelstelling 

‘We dragen een steentje bij’ is zeker bereikt. 

Stichting Vlierden Helpt wil via deze weg alle kinderen, ouders en het team van basisschool 

De Wegwijzer nogmaals heel hartelijk bedanken voor alle inzet en donaties, het is geweldig! 

We zijn supertrots op jullie! 

 

STARTDATUM SLOOP LOODS VLIERDENSEWEG 

Maandag 7 juni jl. werd door Gebroeders Swinkels Sloopwerken een begin gemaakt met de 

sloop van de loods aan de Vlierdenseweg. Op deze plek komt de toegangsweg naar het 

CPO-project ’t Jeugdveld/Vlierden Zuid, waar binnenkort in Fase I 20 huizen gebouwd gaan 

worden. De sloop zal waarschijnlijk ruim drie weken gaan duren.  

Aansluitend worden er door Kusters Bouw nog herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de 

aangrenzende panden Vlierdenseweg 204 en 208. 

 

SOOS DE PITSTOP ZOEKT NIEUWE LEIDING 

Soos de Pitstop is weer dringend op zoek naar nieuwe leiding (16+) om een soosavond te 

draaien. De soos vindt elke laatste vrijdag van de maand van 19.30-21.30 uur plaats voor 

kinderen vanaf groep 7 t/m de leeftijd van 14 jr. Er zijn 25-30 kinderen aanwezig op een avond. 

Als leiding draai je ongeveer om de maand een soosavond. Er zijn altijd minstens twee 

personen leiding aanwezig. Tijdens de soosavond verkoop je snoep en drinken en houd je het 

overzicht over de kinderen. Af en toe worden er activiteiten georganiseerd, zoals een 

danswedstrijd of karaokeavond. 

Werk je liever achter de schermen mee? Dat kan! We zijn ook op zoek naar een nieuw 

bestuurslid voor de functie van penningmeester (18+). 

Interesse of vragen? Of wil je een avondje proefdraaien?  

Mail dan naar: soosdepitstopvlierden@gmail.com. 

 

DE GOEDE DOELEN WEEK VLIERDEN KOMT ERAAN! 

Deze week start de collecte van de Goede Doelen. We verwijzen u naar het 

met dit Trommeltje meegeleverde formulier. U kunt de intekenlijst in bijgesloten 

envelop inleveren op een van de in het formulier genoemde adressen.  

Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

Werkgroep Goede Doelen Vlierden 

 


