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Voorlopig geen vieringen in onze kerk.
Uitzendingen op afstand:
Er worden in de hoofdkerk, de Willibrorduskerk aan de Markt in Deurne, wekelijks besloten diensten gehouden
door het pastorale team die via internet te volgen zijn. Die vieringen worden elke zondag vanaf 10.30 uur
rechtstreeks uitgezonden.
U kunt die volgen door in te loggen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1480
Of via Google intypen: kerkdienstgemist deurne.
Ook kunt u die later nog terugkijken en meevieren.

Intenties:
Intenties die al opgegeven waren voor de vieringen in onze parochiekerk kunnen, als de vieringen weer
normaal gehouden mogen worden, opnieuw worden opgegeven. Ze worden nu al wel tijdens
bovengenoemde digitale vieringen vermeld.
Zondag 17 mei: Harrie en Ria van Otterdijk-van der Horst.

Update bouwen op ’t jeugdveld (CPO Vlierden Zuid)
De ontwikkeling van het nieuwe woningbouwplan Vlierden-Zuid ’t Jeugdveld’ is in volle gang. Er worden
stappen gezet om het terrein tijdig bouwrijp te maken en een herziening van het bestemmingsplan is in
voorbereiding. Verder worden de stedenbouwkundig randvoorwaarden bepaald, met mogelijkheden voor
diverse typen woningen, van rijwoningen voor starters tot levensloopbestendig vrijstaande woningen.
Het terrein wordt ontwikkeld door de bewoners zelf, in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Dat
betekent dat nieuwe buren samen hun eigen buurt bouwen. Voordat er gebouwd kan worden, zullen we
daarom óók moeten weten wie de toekomstige bewoners worden. In juni volgt er een uitnodiging voor een
bijeenkomst (eind juni / begin juli). De vorm van de bijeenkomst wordt bepaald door de coronamaatregelen die
op dat moment gelden. In deze bijeenkomst presenteert de gemeente het voorbereidings- en bouwproces, de
stedenbouwkundige uitgangspunten en een voorlopige planning. Zo kunnen geïnteresseerden beoordelen of
ze willen deelnemen. In de maanden daaropvolgend werken de toekomstige bewoners de plannen samen uit.
Daarbij bepalen zij ook de grootte van de kavels en de woningtypes.
Heeft u interesse om samen met anderen uw nieuwe huis te bouwen in Vlierden Zuid? Meld u zich dan aan
via Samen Vlierden per mail:info@samenvlierden.nl. Indien u nog geen inventarisatieformulier heeft ingevuld
kunt u bij aanmelding aangeven waar uw wens naar uitgaat (grootte van de woning, type woning etc.). U wordt
na aanmelding uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst.

Goede doelenweek Vlierden
In week 23 en 24 vindt de jaarlijkse Goeden Doelen collecte plaats. Vanwege het coronavirus is de collecte dit
jaar anders van opzet dan dat u van ons gewend bent.
De envelop met intekenformulier wordt in de week van 1 juni (Pinksterweek) samen met het Trommeltje bij u
bezorgd.
Verdere info over wijze van collecte en inleveren van het formulier, is te vinden op het formulier zelf.
Bij voorbaat onze hartelijke dank. Werkgroep Goede Doelen Vlierden

Mondkapjes voor mensen uit Vlierden
Ook in deze tijd, met de gevolgen van het Corona virus, blijven de diensten van Zorg In Deurne en de
LEVgroep bereikbaar voor de inwoners. Wijkwerker Joost Douwes en Wijkbeheerder Fabian den Uijl
zijn ook zichtbaar in de wijk. Ze lopen door de wijk, maken een praatje met de inwoners en natuurlijk
gaan de gesprekken ook over Corona, wat dit betekent en wat wij kunnen bieden.
Deze week kwamen we ook in gesprek met Diny Kanters, ze woont in de Einsteinstraat 6a. Diny mist
het kaarten op de dinsdagmiddag en de contacten die ze daar heeft. Om mensen te willen helpen, en
een beetje als tijdverdrijf, maakt Diny mondkapjes. Diny vertelde dat ze graag bereid is om deze te
geven aan mensen uit Vlierden die daar baat bij kunnen hebben, ze zijn b.v. verplicht in het
openbaar vervoer. Je kunt bij Diny langsgaan voor een mondkapje, zolang de voorraad strekt. Ze blijft
wel bezig om ze te maken.
Wijkwerker Joost Douwes 06-41037632 voor vragen over wonen, welzijn en zorg, of een praatje.
Wijkbeheer Fabian den Uijl 06-13945465 voor alle vragen over bv groen, grijs, iets kapot in de straat.
Zorg in Deurne: 0493-387387 voor: jeugd /gezin, armoede /schulden en hulp en ondersteuning
WMO,

Spaarkas Gezellig Sparen.
Beste leden, het hemelvaart weekend komt eraan; normaalgesproken het moment dat de Spaarkas gelicht
wordt. Dit jaar is helaas alles anders; we hebben geen idee of we op of rond de hemelvaartsdagen weer bij
elkaar kunnen komen om gezellig de kas te lichten. We willen het lichten van de kas daarom uitstellen tot een
nader te bepalen datum. Mocht je als lid van de spaarkas gerekend hebben op het ontvangen van je
gespaarde geld rond hemelvaart dan willen we als bestuur proberen om dit te regelen. Stuur dan aub een
mailtje met je naam, adres en telefoonnummer naar peter_eijsbouts(at)hotmail.com dan gaan we kijken of het
mogelijk is om je toch uit te betalen. Dit is mede afhankelijk van de mogelijkheid die we moeten krijgen om het
spaargeld bij de bank op te halen.

Korfbalvereniging DOT
Voor alle meisje van groep 1,2 en 3
Wie heeft er zin om samen met je klasgenootjes te trainen!
Lekker rennen, gooien met de bal en misschien zelfs scoren?
Het is heel gezellig. Omdat we ons moeten houden aan de corona maatregelen willen we als korfbalvereniging
alle meisjes de mogelijkheid bieden om lekker te sporten in de buitenlucht en hopelijk in de toekomst lid te
worden van DOT!
Waar: korfbalveld Vlierden (achter het hoofdveld van SPV) Hoge Zijdeweg
Wanneer: maandag van 18:30 tot 19:30 uur en woensdag van 18:00 tot 19:00 uur
Voor wie: Voor alle meisjes die zin hebben van 4 tm 9 jaar oud
Wat doe je aan: sportkleren en sportschoenen
We vinden het heel leuk als je komt trainen maar meld je wel even aan bij Mieke v Dijk (0613770917) of neem
contact met haar op als je vragen hebt.
We zien jullie graag op het veld!
Wij hebben er zin in!
Groetjes,
Korfbalvereniging DOT

Bericht van ZLTO Deurne
Door onze leden wordt er op gewezen dat op hun landbouwpercelen steeds vaker tuinafval wordt gedumpt.
Vooral op percelen langs dorpskernen. Dit zorgt voor steeds meer overlast en schade vooral omdat we door
strengere regelgeving steeds minder onkruidbestrijdingsmiddelen mogen gebruiken. We zeggen met klem dat
dit verboden is. U kunt uw afval kwijt bij de daarvoor bestemde afvalverwerkingsbedrijven of in uw eigen
groen-recyclingbak. We rekenen op uw medewerking en begrip.

Attentie
Bij voldoende kopij zal het volgende Het Trommeltje weer verschijnen.

