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Wil jij er warmpjes bijzitten?

Romijnders
geeft warmte!
cv-ketels - warmtepompen - onderhoud

024-648 82 22 • www.romijnders.nl
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Geachte lezer,
In dit Deestnieuws van oktober /november 2019 blikken we kort terug op de afgelopen periode.
Het festival Zeeltje was weer een groot succes en de voorbereiding voor het festivalzeeltje van
14 t/m 16 augustus 2020 is alweer gestart. Ook de feestweek was weer met een dag uitgebreid en
erg succesvol. De open eettafel met ruim 70 deelnemers was een van de hoogtepunten.
Zondag 27 oktober a.s. staat de 5e editie van de Storm Survival in en om ons mooie Deest en
de vernieuwde uiterwaarden op het programma. Verder in dit nummer de bijdragen van Harry
Levelink (de historie van Turkswaard deel 2) en Jan Hijmans (deel 5 van de 100 jarige Steenfabriek Vogelsangh). De Woutergroep organiseert weer “Spookhuis Deest” in het kader van
Halloween. Verder het programma en informatie van SCD’33, Alzheimer café, de gemeente
Druten en nog veel meer.
De redactie van het Deestnieuws organiseerde zaterdag
21 september jl. een ontdekkingstocht aan de Waal. Onder
leiding van de bevaren gids, Jacco van den Bogaard,
kregen de deelnemers een goed inzicht van wat er
dagelijks aan binnenvaartschepen langs ons mooie dorp
vaart, waar zij vandaan komen wat zij vervoeren en waar
zij naar toegaan. Jacco namens de deelnemers bedankt.
De afgelopen maanden hebben wij aandacht geschonken
aan het honderd jarig bestaan van de steenfabriek
Vogelsangh. Dit jaar viert Wienerberger haar 200 jarig bestaan. De dakpannenfabriek staat bijna
100 jaar in Deest. Op 28 september jl. was de open dag waarbij de Deesternaren werden uitgenodigd om gebruik te maken van een rondleiding in dit mooie bedrijf. De komende nummers van het
Deestnieuws schenken wij extra aandacht aan Wienerberger Deest.
Het Deestnieuws wordt om de 2 maanden huis-aan-huis verspreid in Deest.
Voor niet inwoners van Deest is het Deestnieuws gratis verkrijgbaar in de kantine van SCD’33,
bij Oliehandel Rein Driessen BV en Dorpshuis ’t Trefpunt en in Druten Bij Nett Lifestyle in de
Hogestraat 83.
Plaatsing van Uw bericht, eventueel voorzien van een foto, is geheel gratis. Inleverdatum voor het
volgende nummer is uiterlijk 1 december 2019. Het volgende Deestnieuws verschijnt dan ongeveer
10 dagen later.
Wij wensen u tot slot veel leesplezier toe.
De redactie
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Turkswaard-2
Toen in 1890 pastoor Otten van Afferden de huidige Afferdense kerk liet bouwen, was het steenovenbedrijf op Turkswaard in handen gekomen van de familie Burgers uit Weurt.
Het lag voor de hand dat daar de stenen voor de nieuwe kerk besteld zouden worden en dat gebeurde
ook. De afstand was kort en met zo’n grote bestelling waren ook heel wat inwoners van Afferden en
Deest economisch gebaat. In totaal werden er op Turksweerd 1.684.000 stenen voor de nieuwe kerk
gebakken. Stuk voor stuk met de hand gevormd, winddroog gemaakt, ingezet en uitgereden. De pastoor
betaalde daarvoor ƒ 19.498,23.
Voor de funderingen werden overigens de klinkers in Druten besteld. En het fijnere werk , de verglaasde
rode, gele en blauwe stenen en pook de profiel- en saierstenen kwamen van de fa. Dericks & Geldens.
Tot na de watersnood van 1926 bleef Burgers op Turksweerd met veldovens werken, die in principe
altijd verplaatst konden worden. Maar in 1925 was al de eerste steen gelegd voor een ringoven.
Het principe van de ringoven werd in 1858 bedacht door
de Duitser Friedrich Eduard Hoffmann. De ringoven is
een groot ellipsvormig (soms rond) ovengebouw met een
rondgang en meestal tussen de 12 en 24 kamers, die
onafhankelijk van elkaar gestookt kunnen worden. In de
rondlopende gang is een aantal poorten gemaakt voor de
toe- en afvoer van bakstenen. Telkens wordt een kamer met
ongebakken kleiblokken opgestookt tot een temperatuur
van meer dan 1000°C, waardoor tevens de volgende kamer
wordt voorgewarmd en de voorgaande wordt afgekoeld.
Nadat de bakstenen in een kamer voldoende gebakken
zijn wordt het vuur gedoofd en in de volgende kamer weer
aangestoken. Door de ringconstructie is een doorlopend steenbakproces mogelijk, dat bovendien
economischer en geleidelijker bakt dan de traditionele veldovens. Een complete cyclus duurde 1 tot 4
weken. Toen op Turksweerd de ringoven eenmaal in gebruik genomen was, werd het werk geleidelijk
gemechaniseerd.
Er kwam daarom ook een technische man als bedrijfsleider. Omstreeks 1929 vestigde hij zich met zijn
gezin op Turksweerd in het pand dat toen nog “de boerderij van het kasteel” genoemd werd. Heel was
Maas en Walers hebben onder Baas Huisman op Turksweerd de kost verdiend.
Het werk op Turksweerd was niet anders dan op de steenfabriek en de pannenfabriek in Deest. Vaak al
op jonge leeftijd gingen jongens daar aan de slag. Vaak begon je in de ‘schepersploeg’. Dat betekende
schepen lossen en laden. Kolen er uit, stenen er in. De kolenzakken moest je eerst zelf in het ruim vol
scheppen. 75 pond per zak. En dan ging het met een mud pop de schouders over de ‘pril’ naar boven,
de wal op. Pril is een zeldzaam woord voor loopplank. Taalkundig is het eigenlijk nergens thuis te brengen en het komt ook alleen in Deest en in Afferden voor. Een schepersploeg bestond uit 10 man. Wie
tien keer met een zak naar boven was geweest. mocht 10 minuten uitrusten. Het maken van stenen was
nog een heel proces. Van klei mengen, vormen vullen, drogen, keren en weer drogen, in- en uitkruien.
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Tot 1940 werden er op de traditionele wijze stenen gebakken op
Turksweerd. De oorlog maakte dat het werk min of meer stil kwam te liggen. Na de oorlog, toen heel Nederland schreeuwde om bakstenen volgde
er een kleine opleving, maar elektronica en automatisering begonnen
een geweldige vlucht te nemen. En dat was voor veel steenfabrieken de
doodklap. Op de nog resterende steenovens werd het werk overgenomen
door computergestuurde machines. Eind 1982 waren er van de tien steenfabrieken langs de Waal al zeven dicht. Turksweerd is nog een van de drie
volhouders geweest, maar moest eind 1984 het vuur voorgoed doven en
daarmee 30 man aan de dijk zetten.
Oorzaak was niet alleen de heel nieuwe manier van bouwen met
bouwsegmenten, maar het grote milieuprobleem bij kleiwinning.
Ontgrondingen in de Afferdense en Deestse waarden werden voortaan maar in zo geringe mate toegestaan dat het niet verantwoord was,
miljoenen te investeren in automatisering. Na 120 jaar werd het bedrijf
opgeheven. en daarmee verdween er weer een van de grote steenfabrieken.
Voor steenfabriek Vogelensangh dreigde eind 1987 hetzelfde lot. Maar in januari 1988 nam de familie
Arts vd. Zanden de fabriek over en zette de fabricage van bakstenen op traditionele wijze voort. Vogelensangh is daarmee een uniek voorbeeld van traditionele steenbakkerij.
Harry Levelink

Na een zeer druk bezochte bijeenkomst in september vervolgt het Alzheimer
Café het programma op maandag 7 oktober. Fysiotherapeut Lucien Thissen
praat in het kader van Wereld Alzheimer Dagover waarom bewegen zo belangrijk is. Op maandag 4 november vertelt Addy van Gisteren uit eigen ervaring.
Het onderwerp is dan: “Wie zorgt er voor de mantelzorger”
Het Alzheimer Café geeft voorlichting aan
iedereen die met deze ziekte te maken krijgt: zelf, iemand in je
omgeving, of iemand in je werk. Elke bijeenkomst wordt een bepaald
thema besproken. Het Alzheimer Café wordt elke eerste maandag
van de maand gehouden in het Mamre, naast de Protestante kerk in
Druten, Kattenburg 59.
De avond begint steeds om 19:30 uur, maar de zaal is al om 19:00 uur open. Dan staat de koffie klaar.
De entree is gratis en ook dat kopje koffie of thee krijgt u erbij. En als u wilt krijgt u er in de pauze nog
een. Iedere belangstellende is welkom en aanmelden is niet nodig.
Voor verdere inlichtingen: Jessie Reulen, 0487-510126
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Secr. Gerard Winterink - Weth. Bruensstraat 9 - 6653 AL Deest - Tel. 0487-513452 - mail: kbodeest.secr@gmail.com

Beste leden van het KBO.
De vakanties zijn voorbij en de reguliere activiteiten zijn weer opgestart. Voor de komende maanden staan er
weer verschillende activiteiten op het programma. Onderstaand de nadere informatie voor deze activiteiten.
Soos
De Soos is weer begonnen. Liefhebbers van Bridgen zijn nog steeds van harte welkom.
Zij kunnen zich opgeven bij Hannie Willems tel. 0487-512196.
Bijeenkomst over Dementie
Op 10 oktober wordt er in De Lier in Puiflijk een bijeenkomst gehouden over Dementie. Aanvang 14.00 uur
(inloop vanaf 13.30 uur) . Tijdens deze bijeenkomst wordt o.a. gesproken over hoe lang mensen met dementie
kunnen blijven meedoen in de maatschappij en wat we hier samen aan kunnen doen.
Riktoernooi
Op vrijdag 11 oktober houden we weer ons halfjaarlijkse Riktoernooi. Deze wordt gehouden in de grote zaal van
het Trefpunt. Inloop vanaf 18.30 uur, aanvang 19.00 uur. Gespeeld wordt om levensmiddelenpakketten. Inschrijfgeld bedraagt € 5,-. Opgave en inlichtingen bij Piet Thomassen tel. 0487- 59312.
Wim Daniels
Wim Daniels heeft een boek geschreven over hoe het dorpsleven in de afgelopen 70 jaar is veranderd.
Hierover komt hij op zondag 20 oktober uitgebreid vertellen in d’n Bogerd. Entree voor de leden van de
KBO € 5,- incl. consumptie. Niet leden € 5,- excl. consumptie. Aanvang 14.00 uur.
Dorpsraad in oprichting (D’raat Deest)
Zoals velen van u inmiddels weten wordt er momenteel gewerkt aan de oprichting van een Dorpsraad. Een
Dorpsraad of dorpsplatform kan veel doen voor een dorpsgemeenschap, denk daarbij aan het stimuleren van
het verenigingsleven, algemene belangen van dorpsgenoten omzetten in acties om instanties te bewegen deze
acties uit te voeren of de politiek hiervoor te benaderen. Belangrijk is daarbij dat zo’n Dorpsraad een afspiegeling is van alle bewoners van Deest. Alle geledingen moeten naar rato vertegenwoordigd zijn in de raad die bij
voorkeur uit zo’n 30 tot 40 personen bestaat. Aangezien Deest veel ouderen telt is het van belang dat meerdere
ouderen zitting hebben in zo’n dorpsplatform. Vandaar hierbij de oproep aan belangstellenden die mee willen
praten zich aanmelden door te mailen naar: draatdeest@gmail.com
Aanmelden bij een van de bestuursleden mag ook.
Vrijwilligersavond
Meer voor Mekaar en de Gemeente Druten organiseren ook dit jaar weer een vrijwilligersavond in d’n Bogerd
als dank voor de inzet en waardering voor hetgeen dat zij gedaan hebben. De avond wordt gehouden op
23 oktober en begint 19.00 uur met koffie met wat lekkers. Om 19.30 uur volgt er een verrassend programma in
de theaterzaal en de avond wordt afgesloten met een gezellige borrel die duurt tot 21.30 uur.
Opgeven bij Ger de Heus tel. 0487-514141 tot uitijk 12 oktober.
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Filmmiddagen Filmhuis Den Bogerd
Het Filmhuis Den Bogerd organiseert de komende winterperiode de volgende middagvoorstellingen:
- 22 oktober de film “Greenbook” . een waar gebeurd verhaal over vriendschap, dwars door racisme heen.
Een zwarte concertpianist zoekt een chauffeur/lijfwacht om met hem op tournee te gaan, dwars door het
conservatieve zuiden van Amerika. Hij vindt Tony, een macho die als uitsmijter bij een nachtclub werkt.
Met “The Green Book” als speciale reisgids, beginnen zij aan een boeiende en vermakelijke reis.
- Zondag 10 november de film “Werk ohne Autor”. Een drie uur durende Epos over drie decennia Duitse
geschiedenis met indrukwekkende momenten. De film is genomineerd voor 2 Oscars en is een biografie
van Gerhard Richter, een van de meest succesvolle naoorlogse Duitse kunstenaars.
De films beginnen om 14.00 uur, entree kost € 8,- p.p. Hierbij is inbegrepen een gratis kop koffie of thee met
iets erbij. Neem uw lidmaatschapskaart van de KBO mee.
Bingo
De Bingo draait weer op donderdag 1 november en 5 december. Uiteraard zijn er weer mooie prijzen te winnen.
50 Plus Expo
Als KBO Deest hebben wij in samenwerking met de provinciale bond een bus geregeld voor het bezoek aan de
50 Plus Expo in de IJsselhallen in Zwolle op woensdag 13 november. Er zijn 50 plaatsen beschikbaar. Opgeven
kan tot 20 oktober bij Nellie van Gelder tel. 0487-514915. Deelname is gratis. Personen die zich al hebben
opgegeven voor de oorspronkelijk datum in maart en mee willen moeten, als zij dat nog niet gedaan hebben, dit
doorgeven aan Nellie van Gelder.
Oproep
Het bestuur is bezig om voor 2020 de planning op te stellen. Hierbij is het van belang dat we weten welke
activiteiten de leden willen dat we organiseren. Hebt u ideeen hierover laat dit weten via de mail aan kbodeest.
secr@gmail.com of via tel. 0487-513452. Een briefje mag ook naar de Weth. Bruensstraat 9 in Deest.
Bestuur KBO Deest
Mei 2019 - Bestuur KBO Deest

Activiteiten KBO Deest in 2019
Oktober
10 oktober Bijeenkomst Dementie (Puiflijk)
11 oktober Riktoernooi
23 oktober Vrijwilligersavond (Druten)

December
5 december Bingo
19 december Kerstbingo
21 december Kerstbijeenkomst

November
7 november Bingo
13 november 50 Plus Expo (Zwolle)

Algemeen:
Jan. – Dec. :
elke woensdag Gymmen
elke donderdag Open EetTafel

Jan. – Juni en sept. – dec. :
elke maandagmiddag Soos
elke donderdagavond
Biljarten en Handwerken
April – Okt. :
elke dinsdag fietsen
elke woensdag Jeu de Boules
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DEESTNIEUWS
Berichten, tips, lokaal nieuws of
verenigingsnieuws op sturen naar

deestnieuws@gmail.com
Plaatsing van uw bericht, eventueel
voorzien van een foto, is geheel gratis.
Inleverdatum voor het volgende
nummer is uiterllijk 1 december 2019.
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Cursus Reanimatie en gebruik AED
Stichting Deest-Afferden Hartsafe start met een opleidingscursus reanimatie voor volwassenen en
het gebruik van de AED. De cursus zal verdeeld worden over twee avonden op 23 en 30 oktober
van 19.30 - 22.00 uur en wordt gehouden in dorpshuis ’t Trefpunt in Deest.
Na het succesvol doorlopen van deze cursus kunt u zich aanmelden voor het oproepsysteem
HartslagNu, dat vrijwilligers (indien zij dit willen) via een sms’je oproept hulp te bieden aan een
naaste buurtbewoner.
De kosten bedragen € 80,-, inclusief lesboek, lesmaterialen en officieel certificaat van de
Nederlandse Reanimatie-Raad.

Wist je dat een reanimatiecursus gratis kan?
De meeste zorgverzekeringen vergoeden de kosten.
Check of jouw zorgverzekeraar jouw cursus vergoedt.
Voor aanmelding en info:
Marjo Snellenburg tel. 0487-515165 of 06-2379048
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Ook dit jaar organiseert Scouting
“De Woutergroep weer een spookhuis,
en wel op zaterdag 26 oktober!
Het thema is “Gekkenhuis”…. Net als elk jaar zal er weer een
vroege en een late tocht zijn. De vroege tocht is speciaal voor de
kinderen vanaf 7 jaar die de tocht wel willen lopen maar eigenlijk
niet durven. . De deelnemers krijgen ook een wachtwoord mee dat
ze kunnen gebruiken tegen alle griezels.
Voor de echte waaghalzen is er de late tocht. Het wachtwoord is dan onbruikbaar en de spoken
zullen alles uit de kast trekken om de iedereen de stuipen op het lijf te jagen. Dat begin al met het
zeer spannende beginverhaal….
Vanaf 1 oktober kunt u aanmelden voor de spooktocht.
Dit kan door de mailen naar spookhuisdeest@gmail.com ,geef daar uw voorkeurtijd door. De vroege
tocht is te reserveren van 18.00 uur tot 20.00 uur daarna start de late tocht om 20.30 uur. De laatste
tocht vertrek om 22.30 uur. Kijk voor meer informatie op onze website www.dewoutergoep.nl

AANMELDING COMMUNIE EN VORMSEL
U kunt uw kind aanmelden voor de voorbereiding op de eerste H. Communie of het H.Vormsel
in de parochie H. Franciscus en H. Clara. De voorbereidingsbijeenkomsten zijn op vrijdag na
school in het parochiecentrum in Druten.
De kinderen uit de groepen 4 en 8 ontvangen na de herfstvakantie een opgaveformulier op
school. U kunt uw kind ook via de mail opgeven: janwillemmelssen@gmail.com
Vermeldt u aub naam, school, groep, adres en emailadres.
De eerste H. Communieviering is op zondag 17 mei en het H. Vormsel wordt toegediend op
zaterdag 30 mei. Beide vieringen zijn in Druten in de H.H. Ewaldenkerk.
Wilt u aub reageren voor 11 november.
Groeten namens de werkgroepen
Jan-Willem Melssen
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Oorlogsmonument Deest schuift op
De kerk in Deest met bijbehorende grond is in 2018
verkocht aan derden. Op de grond bij de kerk staat het
voormalige oorlogsmonument.
De parochie heeft de gemeente gevraagd om voor het monument een passende nieuwe locatie in
het openbare gebied te zoeken.
Nieuwe locatie
Met het 4 mei comité Deest, het parochiebestuur en de monumentencommissie is unaniem gekozen
voor de plek bij het dorpshuis ’t Trefpunt in Deest. Voordat het monument verplaatst kan worden
naar de nieuwe locatie moeten nog enkele stappen genomen worden.
Omgevingsvergunning
Omdat het een gemeentelijk monument is, moet voor de verplaatsing een omgevingsvergunning
worden verleend. Op 26 augustus 2019 is de aanvraag door de gemeente ingediend. De doorlooptijd van de procedure is 14 weken. Als de vergunning (begin december 2019) onherroepelijk is, dan
krijgt de aannemer de opdracht om de werkzaamheden uit te voeren. De aannemer denkt voor de
werkzaamheden ongeveer twee tot drie weken nodig te hebben.
Beheer en ouder
Het groenbeheer rondom het oorlogsmonument blijft in handen van vrijwilligers uit Deest. De gemeente heeft
hiervoor structureel geld beschikbaar
gesteld.
Het reguliere onderhoud is, zoals alle
kunst- en monumentenobjecten in de
gemeente Druten, ondergebracht bij
Art Conservation BV uit Vlaardingen.
Vragen stellen
U kunt contact opnemen met dhr.
Louis Nieboer per mail via
l.nieboer@drutenwijchen.nl
of telefonisch via 088 432 74 55.
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Grafmonumenten

de Steen

Joost van Luijn
06-51243059

info@desteen.com
www.desteen.com

Met passie bewerken van natuursteen.
Duurzaam, natuurlijk, uniek en tijdloos materiaal.
Grotestraat 20 a, Deest
Open: ´s zaterdags van 10:00 tot 15:00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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Start Engelse conversatieles In Deest
Graag wil ik me aan u voorstellen.
Ik heet Anita Rus en woon in de Dorpstraat in Bergharen.
Ik heb een aantal jaren privé Engelse conversatieles en
cursussen in verschillende dorpshuizen gegeven en ik heb
dit met heel veel plezier gedaan.
Vanaf Woensdag 23 Oktober ga ik een cursus Engelse Conversatieles geven in Deest in ‘t
Trefpunt Tijdstip: 10.30 uur tot 11.30 uur.
Ook in omliggende dorpen ga ik Engelse conversatieles geven.
Hoe ben ik er toe gekomen om Engelse conversatieles te geven? Een aantal jaren geleden woonde
ik in Rheden en daar werd ik benaderd door een vrouw die vroeg waar ik vandaan kwam, aangezien
zij op dat moment mij Engels hoorde spreken met een toerist. Zij vertelde mij dat zij mijn uitspraak
zeer mooi vond en begon verder te vertellen dat er genoeg mogelijkheden waren om Engels te leren,
bijvoorbeeld bij de open universiteit, maar niet van iemand die zo duidelijk kon spreken en articuleren.
Toen heb ik bedacht om zelf Engelse conversatieles te geven..
Zo gezegd zo gedaan… na een gesprek met het dorpshuis in mijn dorp ben ik met de Engelse lessen
begonnen.
De cursus was zeer leuk om te geven en gaf mij zeer veel voldoening.
Mijn eerste groep was een groep van 7 mensen, allemaal beginners, en sommige deelnemers waren
meer dan nerveus. Na 4,5 maanden Engelse les ben ik met deze groep naar Engeland gegaan.
Alles wat deze lieve mensen hadden geleerd ( hun leeftijd varieerde trouwens van 45 tot 80 jaar,
ja 80 jaar) hebben ze kunnen toepassen tijdens de drie dagen van ons bezoek aan London.
Toen we in Engeland aankwamen op City Center vliegveld, vroeg een van de cursisten: “ Anita waar
moeten we heen?” Ik zei: “I am sorry I don’t understand you, you will have to speak in English now.”
Wat hebben we gelachen, geleerd en drie fantastische dagen beleefd in London, en wat was ik super
trots dat al mijn cursisten alles uit de kast haalden. Alles wat ze hadden geleerd hebben ze daar in de
praktijk gebracht. Een taxi bestellen, inchecken in een hotel, buskaarten kopen, metro kaart kopen,
eten bestellen, de weg vragen, theater kaartjes kopen, in een winkel schoenen kopen en nog veel
meer. De oudste deelnemer Ben (die trouwens ook het meest nerveus was van allemaal) waren we
zelfs even kwijt. Waar was Ben? Ben was in een pub een leuke dame haar telefoonnummer aan het
vragen en was met haar heerlijk aan het converseren. Fantastisch gewoon.
Mijn cursus is bedoeld voor iedereen, het is laagdrempelig. Wat je leert is praktisch, handig en zeer
doeltreffend.
Andere mogelijkheden zoals privé les is mogelijk.
Lijkt het je wat? Neem contact met mij op. Schroom niet, ik help je wel.
just-talking@kpnmail.nl
Speak to you soon!
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Wilt u een eenmalige losse advertentie plaatsen:
Neem contact op met de redaktie. deestnieuws@gmail.com

Elzenstraat 31 • 6653 AR Deest • Telefoon 0487-518268
Mobiel 06 10074384 • Email jaap@vdbergtw.nl

D. van Wely
Ekelen 58
6652 DC Druten
Tel. 0487-848205 - 06-30870138
Mail: sportpromotions@kpnplanet.nl
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Wienerberger Dakpannenfabriek Narvik Deest
Een steenfabriek, vroeger ook steenbakkerij, steenplaats, steenoven of tichelwerk genoemd, is een fabriek waar grofkeramiek
wordt geproduceerd, in het bijzonder bakstenen en vaak ook
aanverwante producten, zoals dakpannen en stenen buizen.
Belangrijk voor steenfabrieken was de beschikbaarheid van
klei en brandstof, zodat veel steenfabrieken zich vestigden in
kleigebieden of aan de rand daarvan. Zo werden de steenbakkerijen in Winschoten, waar in 1819 vijf steen- en pannenfabrieken waren, gebouwd op de grens van de kleigebied met het veen. Langs de grote rivieren is rivierklei
aanwezig, en de gebakken stenen werden vroeger per schip naar de afnemers vervoerd, daarom zijn
juist daar veel steenfabrieken te vinden. De grootste baksteenfabrikant ter wereld is het Oostenrijkse
Wienerberger dat ook in Nederland fabrieken bezit.
Opgericht 1920 door J. van den Donk,
G. van Gelder en J. Bruens
1921
1952
1981
1990

N.V. DePaFa
N.V. Deester Pannenfabriek
B.V. Narvik Dakpan Deest
Koramic Dakpannengroep B.V. – Narvik Deest
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Vereniging Uivermeer
Handtekeningenactie tegen mega-zonnepark Uivermeertjes
Een mega-zonnepark op de Uivermeertjes. De gemeente is dit al een tijd van plan; we zien het ook weer
terug in de ‘Visie op zonne-energie’ van Druten/Wijchen. Het Uivermeer met zijn oevers is een natuurgebied voor extensieve recreatie, dat is ons beloofd bij de planvorming van de zandwinning. Wij vinden dit
geen plek voor zonnepanelen. En zeker niet zo veel. En ook niet als een commercieel bedrijf uit Heerenveen er met de winst vandoor gaat. Zo’n mega-zonnepark (tientallen voetbalvelden groot) tast de natuur
aan. Misschien komt er wel een hek omheen. Druten wil snel energieneutraal worden.
Maar er zijn genoeg andere plekken voor zonnepanelen!
Wij laten dit niet zomaar over onze kant gaan en daarom richten wij de Vereniging Uivermeer op.
Het doel van de Vereniging is bescherming en behoud van natuur- en recreatiewaarden van natuurgebied
De Uivermeertjes.
Samen op de bres voor het Uivermeer!
Samen staan we sterker. Als we ons samen verzetten hebben we tenminste een kans. Zet daarom je
handtekening. Ook als we het niet helemaal kunnen tegenhouden, kunnen we proberen zoveel mogelijk
natuur te behouden, en kunnen we ons hard maken om er voor Deest voordeel uit te halen (compensatie).
De visclub Stichting de Uiver heeft de visrechten op de plas. Zij ziet het drijvende zonnepark als een
bedreiging voor haar activiteiten en sluit zich aan bij de vereniging.
Samen willen wij ons inzetten om het hele plan van tafel te krijgen. Dat is ingewikkeld en kost tijd en geld.
De Vereniging Uivermeer bundelt de krachten.
Handtekeningenactie 10-13 oktober
Als eerste activiteit van de Vereniging Uivermeer starten wij een handtekeningenactie. We komen van
donderdag 10 tot en met zaterdag 13 oktober (begin herfstvakantie) in Deest langs de deur. Je kunt ons
steunen door je handtekening te zetten.
Je kunt ook Fan worden
Als je Fan wordt vragen we een minimale bijdrage van 2 euro. Meer mag ook! Je handtekening zetten kost
natuurlijk niets. Steun het initiatief om het natuur-, vis- en recreatieplekje voor Deest te behouden!
Meer weten?
Stuur een berichtje naar vereniging.uivermeer@gmail.com
De initiatiefnemers: Cor Litjens, Ans ter Voert, Vashti Bolwerk, Hanneke Tax.
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Wat was het weer gezellig tijdens en met de 39e editie van Feestweek
Deest. Nieuw was Open Eettafel voor de Deestenaren en het 1e Open
Maas & Waalse FIFA Toernooi.
Woensdag werd er begonnen met de Superbingo die erg druk werd
bezocht. Presentator Antoon Groenen miste zijn assistente (door chaotische omstandigheden nog onderweg), maar de avond verliep weer top en was gezellig. Ook de gewonnen prijzen met de loterij werden
met veel vreugde ontvangen. Susan Donkers uit Deest won de hoofdprijs van € 200,=!
Voor de Open Eettafel had Feestweek Deest samen met dorpshuis ’t Trefpunt twee chefkoks kunnen
strikken, die op vrijwillige basis, een heerlijk menu hebben gemaakt voor de aanwezigen. Johan Klein
Gebbink en Lorenzo Derks. De aanwezigen hebben heerlijk gesmuld en genoten van gezellige muziek op
de achtergrond.
In de avond was de 1e FIFA toernooi, aantal deelnemers voor de 1e keer zeker niet slecht. De jongste
deelnemer was Luuk van Teeffelen, 8 jaar. De 1e plaats is gewonnen door Zion van Oort, de 2e plaats
door Ruben Sepers en de de 3e plaats Luka Reijnen!
Vrijdagavond kwamen DJ MIKE en liveband GET THE GROOVE, 9 mans formatieband. Een geweldige
avond met een subliem optreden van de band. Helaas was het niet druk als de organisatie had verwacht.
Op zaterdag tijdens de Jeugdplaybackshow kwam Maud van der Wielen als winnares uit de bus met haar
optreden van Davina Michelle. aanmoedigingsprijs voor Yael en Liza met Soldi van Mahmood
3e prijs - Niek met Zombie van Bad Wolves
2e prijs - Lara met I don’t care van Ed Sheeran & Justin Bieber
1e prijs - Maud met Skyward van Davina Michelle
Ondanks de warmte/hitte was zondag op het Feestplein tijdens de markt alom gezeliigheid en plezier tijdens de optredens van Broadway en DJ Mike. Er werd volop bijgekletst met oude bekenden en nieuwe relaties werden ontdekt. Ook werd zelfs de polonaise gelopen en volop gedanst bij het podium bij Broadway.
In 2020 zal Feestweek Deest 40 jaar bestaan. De organisatie is reeds volop bezig, komende maanden zal
het een en ander bekend worden gemaakt. Wederom een groot dank aan alle sponsoren en vrijwilligers,
zonder jullie geen Feestweek Deest! Dus noteer in uw agenda de laatste week in augustus 2020!
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Zondag 24 november komt Sinterklaas weer naar Deest
Wij gaan met z´n allen zorgen dat hij en zijn Pieten
weer een gezellige ontvangst krijgen.
Allereerst gaan we verzamelen op het Trefpuntplein,
waarna we de Sint gaan inhalen.
Na ontvangst hebben we een leuk feestje in het Trefpunt
met een paar spetterende optredens
Kom gezellig met z´n allen, kinderen, papa´s en mama´s en opa´s en oma´s.
VERZAMELEN OM 10.00 UUR ….. TREFPUNTPLEIN.
Graag tot dan …
Ook dit jaar komen onze collectanten bij u aan de deur voor een kleine bijdrage.
Wij gebruiken dit geld voor allerlei extra leuke dingen, zodat de kinderen weer
een onvergetelijk feest kunnen hebben. U kunt de collectanten verwachten in de
weken 42 en 43, dat is van 13 tot en met 27 oktober.
Alvast bedankt voor uw bijdrage, wij én de kinderen zijn er zeer blij mee.
Stichting Sinterklaascomité Deest.
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Beste inwoners van Deest,
Op zondag 27 oktober 2019 organiseren wij namens Storm Survival
de 5e editie van de StormRun in en om ons mooie Deest en de
vernieuwde uiterwaarden richting Druten.
Ook dit jaar hebben wij weer de hulp nodig van vele vrijwilligers.
Wat zou u dan bijvoorbeeld kunnen doen; jureren bij hindernissen
(geen specifieke kennis of vaardigheid vereist), verkeersregelaar,
drink/fruit punt langs de route bemannen, tasseninname, EHBO enz.
Wilt u ons helpen?? Geeft u zich dan op via de link; https://www.stormrun.nl/vrijwilligers/
Wij zien uw reactie graag tegemoet en hopen op een succesvolle Stormrun 2019.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een email sturen naar vrijwilligers@stormrun.nl
Aanspreekpunt vrijwilligers:
Mathilde Lucas 06-25701718 - Leonie Peters 06-20153320 - Yvonne Hijmans 06-12279922
Vriendelijke groet, namens stichting Survivalrun Deest 2019
Tevens willen we de inwoners van Deest graag wijzen op de route van de StormRun. Er zullen een
aantal dranghekken op de Bijmansstraat, Grotestraat, Schoolweg en Vriezeweg geplaatst worden
om het doorgaande verkeer af te remmen. De dijk wordt voor een gedeelte afgesloten voor auto´s
(zie licht rode lijn). Daarnaast wordt de route voor de lopers uitgezet met rood-wit lint.
Zou u zo vriendelijk willen zijn, dit te laten hangen tot na de run.
Bij voorbaat dank namens de commissie Stormrun.
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Beste inwoners van Deest,
Zoals eerder in deze rubriek aangekondigd, willen wij u op de hoogte houden van de zaken, waarmee
Dorpslijst Deest zich bezighoudt.

Wilgenland

Op 19 augustus heeft Dorpslijst Deest via de Gelderlander uitgesproken, dat het bestuur zich grote
zorgen maakt over het Wilgenland.
Naar aanleiding daarvan zijn er verschillende artikelen verschenen en zijn er diverse gesprekken
geweest. Ook is het opnieuw onder de aandacht gebracht bij de Gemeente Druten. Zodra er meer
duidelijkheid is, dan wordt u daarvan uiteraard door ons op de hoogte gebracht.

Trefpuntplein

Er is ons door de Gemeente Druten een bedrag van 150000.00 euro toegezegd voor de herinrichting/
reconstructie van het Trefpuntplein. Daar zijn we als Dorpslijst uiteraard heel blij mee.
We willen daarvoor graag een werkgroep oprichten, die zich hiermee, samen met de Dorpslijst, gaat
bezighouden.
Ook worden de direct omwonenden van het Trefpuntplein gevraagd om mee te denken.
Wanneer u interesse heeft om mee te denken, wilt u dit dan laten weten via het mailadres van onze
Dorpslijst, of via een van de bestuursleden. U kunt natuurlijk ook meedenken als vertegenwoordiger
van een vereniging.
We gaan er samen een mooi plein van maken!

Bestuursvergaderingen

In de bestuursvergaderingen zijn we op dit moment vooral bezig met het bespreken van de actiepunten uit ons verkiezingsprogramma. En dan vooral, hetgeen we hiervan al hebben kunnen verwezenlijken. Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering doen we hiervan verslag.

Vragen

Heeft u opmerkingen of vragen richting Dorpslijst Deest, dan kunt u dit doen door te mailen naar:
info@dorpslijstdeest.nl.
U kunt ook naar www.dorpslijstdeest.nl en daar bij contact het formulier invullen en verzenden.
Namens het bestuur,
Jos van der Donk
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We want 2B-Outdoor!
Het is alweer even geleden dat u van ons gehoord heeft, maar we
hebben zeker niet stilgezeten in die tijd. De belangrijkste punten
leest u hieronder:
-

Het was u misschien al opgevallen, het grote Storm-bord aan de
van Heemstraweg is verdwenen. We gaan namelijk onder een
nieuwe naam verder, 2B-Outdoor! De naam komt van ons huisnummer en betekent verder: ‘buiten zijn’. Met deze naamswijziging hoort
natuurlijk ook een nieuwe huisstijl en logo welke u vaker zult gaan tegenkomen:

-

Voor de allerjongsten bieden wij sinds begin dit jaar Kids2B! Het jeugdprogramma (vanaf 5jr)
waarbij uw kind op een leuke en speelse manier kan klimmen en klauteren en nog veel meer.
Naast het sociale karakter van de trainingen, de groepssamenwerking en verschillende spelelementen komt ook een stukje natuurbeleving aan bod. Bovenaan staat echter het plezier in het
sporten.

-

Blessure opgelopen? Geen probleem! Stap in ons FysioFit programma en werk onder professionele begeleiding weer met plezier aan uw herstel. Voor u het weet bent u weer volop aan het
sporten tijdens onze bootcamp- of survivaltrainingen!

-

Behoefte aan meer persoonlijke begeleiding? Tijdens onze small-group trainingen (tot max. 6p.)
krijgt u persoonlijk gerichte training en feedback op maat.

Intussen blijven we ook onze beweegtuin uitbreiden met nieuwe obstakels en hindernissen. Nieuwsgierig geworden? Sluit een keer aan ter kennismaking en ervaar het zelf! Geschikt voor alle leeftijden en
instapniveau’s. Voor meer informatie kunt u terecht op onze vernieuwde website: www.2b-outdoor.nl.
Met vriendelijke groet, Het 2B-team.
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De moeder aller nevengeulen door
Afferdense en Deestse Waarden is na 26 jaar klaar!
Een reuzenklus is geklaard. In de Afferdense en Deestse Waarden is de afgelopen jaren de langste
meestromende nevengeul van Nederland aangelegd. Het water uit de Waal stroomt de 4,5 kilometer lange geul in bij Deest en er weer uit bij Druten. Samen met de twee andere hoogwatergeulen
in deze uiterwaarden, voorkomt de nevengeul overstromingen bij extreem hoogwater.
Meer ruimte voor de Waal
De Waal krijgt hier meer ruimte, waardoor de waterstand ruim 4 cm daalt en de kans op overstromingen vermindert. In het 285 ha grote gebied is 158 ha nieuwe natuur aangelegd waar flora en
fauna alle ruimte zich te ontwikkelen krijgen, zowel op het land als in het water.

Engels Conversatie lessen
Vergroot en verbeter jouw spreekvaardigheid en woordenschat
Ga je op vakantie, ontmoet je Engels sprekende mensen, of wil je
gewoon goed Engels kunnen spreken. Dat kan! Ik leer jou wat jij wil
zeggen in mijn doeltreffende laagdrempelige en interactieve
Engelse Conversatie lessen.
• Waar:
Dorpshuis ‘t Trefpunt in Deest
• Wanneer: Woensdag 23 Oktober 2019
• Tijd:
10.30 uur tot 11.30 . uur

Aanmelden:
Stuur een mail naar just-talking@kpnmail.nl voor 14 Oktober met daarin je naam, adres en
telefoon nummer. Ik zal je dan terug bellen. Vragen, mail dan ook gerust
Speak to you soon
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Maandag

Nijmegen (Kelfkensbos) 07.30 - 15.00 uur

Dinsdag

Groesbeek (t.o.v. gemeentehuis) 07.30 - 12.30 uur

Woensdag

Hatert (Couwenbergstraat) 07.30 - 12.30 uur

Donderdag

Wijchen (Centrum) 07.30 - 12.30 uur

Vrijdag

Druten (Markt) 12:00 - 18.00 uur

Zaterdag

Nijmegen (Kelfkensbos) 07.30 - 15.00 uur

Pakhuis
Elke vrijdagochtend
Hans de Klein Bijmansstraat 12 - Deest
08.30 - 12.30 uur

Bijmansstraat 12
6653 BV Deest
Telefoon 0487 - 512779
Mobiel 06 53534507
fruithandelhansdeklein@hotmail.com
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Doet u mee? Wij kijken uit naar een heerlijke griezelavond in Deest.
Hoe kunt u meedoen?
1. Als kinderen bij u mogen aanbellen voor een snoepje - of een
spelletje, verhaaltje, voorstelling e.d. plak dan het spook op de achterzijde van
deze brief zichtbaar op uw voordeur of raam.
2. U en/of uw kinderen lopen mee. Ook vriendjes en vriendinnetjes mogen mee.
3. Versier uw tuin en/of huis voor een sfeervolle griezeltocht, denk daarbij ook
aan verlichting (een lampje of kaarsjes).
Wanneer?
Woensdag 31 oktober tussen18.30u – 20.30u
Waar?
Iedereen in de onderstaande straten heeft deze brief ontvangen. In deze straten kunt
u op de avond zelf kijken bij welke huizen aangebeld mag worden.
Bijmanstraat, Buskeshof, Zr. Cassianastraat, Jan van Weliestraat, De nieuwe wijk ‘de
Gaarden’, Meidoornstraat, Schoolweg, Iepenstraat, Wilgenstraat, Elzenstraat, stuk
Paulusstraat, en de tussenliggende Grotestraat.
Tip voor de kinderen
Kijk en zoek goed naar de huizen die meedoen, want het is fijn als iedereen veel
bezoek krijgt! Het is leuk om af te spreken met je vriendjes, samen te lopen in (kleine)
groepjes en je te verkleden.
Wij hopen van harte dat u meedoet en dat we er een griezelgezellige avond van
maken!
Vragen?
Meer info op de facebookpagina van Jeugdvakantiewerk
Heeft u nog vragen, stel ze gerust!
Groet, Désirée Laurant, Kim Berben en Marloes Vonk
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Zwaantje Deest
Aanvang: 20.30 uur
Entree: 5 euro
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(kaarten vanaf hedenverkrijgbaar)

Het is even geleden maar JEUGDVAKANTIEWERK
en FEESTWEEK DEEST willen alle kinderen bedanken die
optraden en kwamen kijken naar de Playbackshow tijdens
de Feestweek. Het was een geslaagde en gezellige avond
gepresenteerd door Anton Groenen. De muziek werd verzorgd
door DJ Mike.
20 kinderen stonden dit jaar op het
podium te stralen. De jury, die bestond
uit, Dansers Jair en Bob,
Militair Henk-Jaap en Bakker Freek had het erg moeilijk dit jaar.
1e prijs - Maud met Skyward van Davina Michelle
2e prijs - Lara met I don’t care van Ed Sheeran & Justin Bieber
3e prijs - Niek met Zombie van Bad Wolves
aanmoedigingsprijs voor Yael en Liza met Soldi van Mahmood.
We willen Bob en Jair en de Vrolijke Springers bedanken voor een optreden!Hoe het danst van
Marco Borsato, Davina Michelle en Armin van Buuren werd LIVE gezongen door Angel.
Met vriendelijke groet, Jeugd Vakantie Werk

JEUGDVAKANTIEWERK ZOEKT JOU!
Ben jij….. CREATIEF, ONDERNEMEND of kan je goed ORGANISEREN?
Dan zoeken we wellicht jou!
We zoeken vrijwilligers voor onze kinderen uit Deest! Mensen die samen met ons
de bestaande activiteiten willen organiseren, zoals o.a. Filmavond, Kerstactiviteit, Bouwdorp.
Of heb jij juist leuke ideeën om nieuwe activiteiten te komen organiseren?
MELD JE DAN NU AAN!!
Stuur een mail naar: Jeugdvakantiewerkdeest@outlook.com
Dus ben jij die ouder met (jonge) kinderen die het leuk om ons te komen ondersteunen?
We zijn blij met alle hulp die aangeboden wordt. Ook al ben je maar beperkt inzetbaar,
dat is voor ons geen probleem! Wees welkom om te komen
oriënteren op wat we doen voor onze kinderen!
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Heeft u iets te vieren en is uw huiskamer te
klein, dan moet u bij Dorpshuis ‘t Trefpunt zijn!

Incl. koffiebuffet met petit fours. In een sfeervolle ruimte kunt u
zelf uw eigen biertje tappen.... U en uw gasten kunnen verder
alles zelf inschenken. De zaal is gezellig ingericht met tafels,
stoelen, sta-tafels naar uw wens.
Tijdens de avond krijgt u standaard 2x een hapje en staan
er pinda’s en zoutjes op tafel. Tijdens de avond zijn alle
binnenlands gedistilleerde dranken, wijnen, bieren en
frisdranken aanwezig. Wij houden wel toezicht.
Prijzen bedragen:
3- uurs arrangement (all-in) € 15,50 p.p.
4- uurs arrangement (all-in) € 18,50 p.p.
5- uurs arrangement (all-in) € 21,00 p.p.
U kunt bovenstaand arrangement uitbreiden met:
Extra hapjes, cake, gebak, buitenlands gedistilleerd,
broodje beenham. Prijzen hiervoor op aanvraag.

www.trefpuntdeest.nl
HET ADRES VOOR KOFFIETAFELS, RECEPTIES, FEESTEN EN PARTIJEN!
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Bij Seap Isaan (Seap betekent ‘lekker’ en Isaan staat voor het
Noord-Oostelijk deel van Thailand) willen de ondernemers uitsluitend originele Thaise ingrediënten en bereidingswijzen gebruiken.
‘Geurige jasmijn of pandanrijst, verse pepers, koriander, curry’s.
Alles wordt elke week vers ingevlogen.’
Seap Isaan is niet het eerste Thais restaurant van Schoolderman
en Kaewphanao. Eerder runden ze er een in Dieren en later
Huissen. Kaewphanao was bij beide eetgelegenheden de kok.
Het restaurant in Dieren behoorde volgens NRC Handelsblad in
2014 nog tot de 25 beste Aziatische restaurants van Nederland.
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Deel 5. De verandering
Maar de tijd stond niet stil er werden plannen gemaakt er
werd een drogerij neer gezet dus de stenen hoefden niet
meer naar buiten de droog hutten en kappellen werden
afgebroken. We maakte alleen nog stenen met de pers.
Daar kwam op een gegeven moment de klad in en er werd
iets nieuws bedacht steen maken met zaagsel. Er werd
een zijtak aan de pers gemaakt aan beide kanten een tafel
met zaagsel je stond er met 5 mannen. De eerste was de
vormer trekker die trok de vormen van de pers en duwde
die over de roller baan langs de tafels. Daar stond je met
4 mannen bollen te maken van klei en door het zaagsel
te rollen om in de bakken te gooien de laatste man duwde hem weer op de baan van de pers en zo ging
het rond. Het was eentonig werk altijd je handen kapot in de winterdag kei koud dus had je weer kloofjes
door het zaagsel werden ze blauw dat moest je thuis met je handen in de gloor om ze schoon te krijgen
en dat deed zeer. Nu gaat het in principe hetzelfde alleen nu staat er een bollen machine en de vormen
lopen er automatisch er onderdoor. Ook aan de oven werden flinken aanpassingen gedaan er werden
wat grote poorten gemaakt zodat men met een heftruck naar binnen kon. Dat ging niet zonder slag of
stoot de eerste heftrucks waren driewielers en met lucht banden en die knalden nog wel eens zodat al
de stenen om vielen en dan maar weer rapen de stenen. Er moest natuurlijk goede stevige pakketten
gebouwd worden en toch open zodat het vuur er door heen kon. Het was een heel werk om ze er goed
uit te krijgen er in dat ging wel (in de oven) dat is nu nog zo, al heb je nu zwaardere heftrucks. Maar de
stenen hoeven maar iets in elkaar te zakken dan moet je toch met je handen werken. Deze investering
ging niet in de kouwe kleren zitten zo was het dat de heer Reinders er mee stopte en Vogelensangh
werd overgenomen door Cement bouw. Er kwamen nieuwe bazen dus nieuwe wetten en dat ging niet
zo goed die periode het ging zelfs heel slecht de bouw zat een beetje op slot en zo kwam het in 1987dat
de Cement Bouw de stekker er uit trok. Er kwam een afvloeiingsregeling de eerste mensen gingen er in
juni of juli er uit ik zat bij de laatste groep in oktober we hebben het vuur uit laten gaan de boel nog op
geruimd. Ik weet nog dat Geert tegen mijn zei Jan maak je niet druk ook niet om ander werk te zoeken
we zijn met een plan bezig en zo was het. Dat Vogelensangh 1 maart 1988 weer werd opgestart. Geert
en zoon Han hadden de fabriek op huurbasis weer nieuw leven ingeblazen. De productie werd gehalveerd dat wil zeggen s morgens gingen we de
stenen uit rijden en verwerken s middags stenen
maken en dat deed je met z’n allen. Ik vond dat
een mooie tijd jammer dat dat niet zo bleef. Kan
ook niet wand de vraag werd steeds meer dus er
moest meer productie komen
Jan Hijmans
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Koramic
keramische
dakpannen,
een kroon
op elk huis.

Herkenbaar van afstand. Als een hoge
hoed steekt je dak boven het blikveld
uit. Opvallend. Onmiskenbaar jouw huis.
Je keuze voor keramische dakpannen is
logisch. Want ze zijn onverwoestbaar en
blijven een leven lang mooi. Een bijzondere kroon op je trotse bezit.
Met Koramic keramische dakpannen
krijgt je toekomstige woonhuis extra
waarde. Er zijn meer dan twintig modellen
in diverse uitvoeringen, kleuren en afwerkingen. Elke vorm van het dak is
denkbaar. Geef gestalte aan je bezit.
Laat zien wie je bent. Het is jouw huis.

www.wienerberger.nl
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“Blaskapelle Fresia”
presenteert in nauwe samenwerking
met dorpshuis ’t Trefpunt Deest:

Zaterdag11 januari 2020

Egerländer
Nieuwjaarsconcert
(met in het voorprogramma een extra muzikale verrassing)
Aanvang 20:00 uur / voorprogramma 19:00 uur
Entree voorverkoop € 10,- p.p. incl. consumptie (groepen v.a. 10 pers. € 8,- p.p.)
Info en voorverkoop bij dorpshuis ’t Trefpunt, Grotestraat 17 in Deest.
Telefonisch: 0486 414 225 of 06 51 06 42 68.
Internet: www.blaskapelle-fresia.nl / E-mail: blaskapellefresia@live.nl

Ontdek heerlijk Italiaans eten in het Land van Maas en Waal.
Een prachtig restaurant vlakbij de Waalbandijk in Deest.
Authentieke gerechten, bereid met verse producten, naar
recepten van de oma van de chef.
Grotestraat 8-B - 6653 BL Deest
info@grandenonna.nl - www.grandenonna.nl
0487 849 296
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BUFFETTE N, HAPJES
EN PARTYSCHALEN
OP MAAT!
• Kwaliteit
• Maatwerk
• Ervaring
• Organiseren
• Persoonlijke benadering
Kloosterhof 6 - 6653 BS Deest
info@horecamaatje.nl
www.horecamaatje.nl
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Dit lied is in het verleden bij een pronkzitting (Carnaval) gezongen.
Vraagstelling redactie of iemand de muziek nog heeft.
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PROGRAMMA SCD
Zondag 6 oktober
12.00 SCD 2 – Woezik 7
12.15 Beuningse Boys 5 – SCD 3
14.30 SVO 1 – SCD 1
Zondag 13 oktober
9.45 SCD 3 – Aquila 3
12.00 DSZ 2 – SCD 2
14.30 SCD 1 – SVHA 1
Zondag 20 oktober
9.45 SCD 3 – SCP 4
14.30 Niftrik 1 – SCD 1
Zondag 27 oktober
10.30 Niftrik 2 – SCD 2
14.30 Victoria 1 – SCD 1
Zondag 3 november
9.45 SCD 3 – Avios/dbv 5
11.00 Unitas 2 – SCD 2
14.30 DVSG 1 – SCD 1
Zondag 10 november
9.45 Unitas 3 – SCD 3
12.00 SCD 2 – WVW 3
14.30 SCD 1 – Batavia 1

Zondag 17 november
9.45 Niftrik 5 – SCD 3
12.00 SCD 2 – vv Ewijk 4
Zondag 24 november
9.45 SCD 3 – Overasseltse boys 2
11.30 RVW 2 – SCD 3
14.30 VVLK 1 – SCD 1
Zondag 1 december
10.00 CHRC 3 – SCD 3
12.00 SCD 2 – AAC Olympia 2
14.30 SCD 1 – AAC Olympia 1
Zondag 8 december
9.45 SCD 3 – Dio 5
12.00 vv Ewijk 3 – SCD 2
14.30 WVW 1 – SCD 1
Zondag 15 december
14.00 Heumen 1 – SCD 1

Activiteiten bij SCD’33
Donderdag
Vrijdag 		
Donderdag
Zaterdag 		

24 oktober
22 november
19 december
4 januari

21.00
20.00
21.00

Algemene ledenvergadering SCD’33
Pubquiz Deest
Bingo
Nieuwjaarsreceptie
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OPENINGSTIJDEN
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