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Deest-nieuws wenst u 
Prettige Feestdagen 

en een Gelukkig Nieuwjaar



DEESTNIEUWS - 2

Romijnders  
geeft warmte!
cv-ketels - warmtepompen - onderhoud

024-648 82 22  •  www.romijnders.nl

Wil jij er warmpjes bijzitten? 
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Geachte lezer,

Voor U ligt de laatste editie van het Deestnieuws in 2019. Een speciale editie welke niet door 
onze vaste ontwerper en drijvende kracht Martin de Louw is verzorgd. Martin werd 9 november 
jl. onverwachts opgenomen in het ziekenhuis naar aanleiding van een bloeding in de kleine 
hersenen. Martin werkt hard aan zijn herstel in de Sint Maartenskliniek en via deze weg wensen 
wij Martin veel sterkte met zijn revalidatie. De lay-out en ontwerp van het Deestnieuws is nu 
verzorgd door Barry de Louw die uitstekend werk heeft geleverd. 

In het Deestnieuws van december / januari uiteraard een vooruitblik op de feestdagen, de 
Nieuwjaarsrecepties, de Pronkzitting en Carnaval 2020. De vaste rubrieken o.a. van Harry 
Levelink (het klooster en Alzheimer Café), deel 6 (laatste deel) van de Vogelensangh door 
Jan Hijmans, de Uivermeertjes, Wilgenland en Dorpsplein zijn actuele onderwerpen. Kortom 
voldoende leesvoer voor de komende feestdagen.

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van een aantal adverteerders en hen willen hen via 
deze weg bedanken voor hun jarenlange ondersteuning. Ondernemers die hun bedrijf willen 
promoten deze papieren editie in Deest zijn van harte welkom. Vanaf heden bieden wij het 
Deestnieuws ook Digitaal aan namelijk via de site van SCD’33 nl. www.scd33.nl. 

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 31 januari 2020. Het volgende Deestnieuws verschijnt dan 
ongeveer 10 dagen later.

Wij wensen u veel leesplezier Prettige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

De redactie Martin, Hans & Barry

deestnieuws@gmail.com
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De gedachte daarachter was vooral het meisjeson-
derwijs. Niet alleen de pastoor zelf en de kerk-
meesters, maar ook veel Deestenaren zagen dat 

de openbare school niet het onderwijs aan meisjes 
kon geven dat nodig was. Vooral de opvoeding in 
vrouwelijke en religieuze gevoelens schoot te kort. 
Bovendien bestond er in Deest geen enkele vorm 
van kleuteronderwijs. En ook was er geen enkele 
vorm van huishoudelijke vervolgopleiding. Al deze 
zaken werden door de overheid niet gefinancierd. 
Als een parochie meisjesonderwijs wilde, moest 
het dat zelf maar betalen. Met gewone betaalde 
leerkrachten, viel daar niet aan te denken. Maar 
kloosterzusters werkten letterlijk ‘pro deo’ en 
voorzagen ook nog eens in hun eigen levenson-
derhoud. Ze konden ook meteen de zorg voor 
bejaarden, zieken, daklozen en gehandicapten op 
zich nemen.

Maar er moest wel een klooster gebouw worden, 
en wie zou dat betalen? Jan en Grada van Welie 
waren bereid. Zij hebben in Deest het hele klooster 

met scholen en gasthuis gefinancierd. 
Jammer genoeg zijn er 

Rond 1885 kwamen onder de derde pastoor van Deest, Franciscus van Lankveld was dat, de 
eerste plannen op tafel om ook in Deest een zusterklooster te stichten. Een beetje dorp moest 
zo’n klooster hebben. 

HET KLOOSTER

van deze hele onderneming geen rekeningen be-
waard gebleven. Maar het klooster heeft minstens 
even veel gekost als kerk en pastorie samen. 
Het is een mooi symmetrisch bouwwerk geworden, 
met een hoofdgebouw en links en rechts twee 
bijgebouwtjes. Het stond ongeveer op de plek waar 
nu het Trefpunt staat. Het lijkt er op dat de Wijchen-
se architect Stornebrink de ontwerper is geweest. 
Hij heeft ook de kerk van Hernen, het zusterkloos-
ter in Ewijk en het Franciscaner klooster van 
Alverna ontworpen. In dat laatste gebouw heet ook 
pater Heuft nog gewoond. Maar zekerheid omtrent 
de bouwmeester hebben we niet. Vermoedelijk 
zijn al die papieren door de V1 van 3 februari 1945 
vernietigd. Deest was hiermee het eerste dorp in 
de gemeente Druten dat een klooster kreeg. 

Pastoor van Lankveld wist voor het klooster in 
Deest de Zusters van Liefde uit Tilburg te interes-
seren. 

Op 16 juli 1886 betrokken de eerste 4 Tilburgse 
zusters de nieuwbouw. De rechtervleugel, waar de 
kapel zou komen, was nog niet klaar, maar dezelf-
de week ging de “taal- en bewaarschool” al open. 
Overste van het klooster werd zuster Gonzaga 
van de Ven. Hoofdonderwijzeres was Zuster Alène 
van Kempen. Niet te verwarren met kleuterleidster 
Zuster Francis van Kempen. Die kwam pas 100 
jaar later naar Deest. 
 De meisjesschool was meteen een succes. Vrijwel 
alle ouders van Deest stuurden hun dochters naar 
de zusters. Kloostergebouw en inrichting bleven in 
principe eigendom van Jan en Grada van Welie.  
Wel werd afgesproken dat na hun dood alles aan 
de parochie zou toevallen.
De familie van Welie nam ook op zich om in de 
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Het Alzheimer Café gaat ook in het nieuwe jaar 
gewoon door. Op maandag 6 januari komt 
Hiske Jaspers vertellen over “Veilig ouder wor-
den!” Op maandag 3 februari vertelt Fleur du 
Long over “Gedrags- en karakterverandering 
bij dementie”

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 bijeen-
komst wordt een bepaald thema besproken.

Zij vraagt: “Heb je alles schat?”  
Hij pakt haar hand vast  

en zegt: “Nu wel!”

ALZHEIMER CAFÉ

toekomst in  de behoeften van de Zusters en de 
hulpbehoevenden te voorzien, zodat de dorpelin-
gen niets hoefden bij te dragen. Ook het onderwijs 
was gratis. En vrijwel meteen vroegen  ouders 
uit Druten, Winssen en vooral Afferden of zij hun 
meisjes ook in Deest naar school mochten sturen. 
Hierover moesten de Zusters natuurlijk wel even 
overleg plegen met de familie van Welie. Jan en 
Grada vonden het goed, maar ze waren natuurlijk 
ook niet gek. Voor buitendorpse kinderen moesten 
de ouders maar betalen vonden ze. 

Maar er waren in de jaren ’80 van de 19e eeuw 
nog genoeg gezinnen die zelfs het schoolgeld voor 
hun kinderen niet konden opbrengen. Met pastoor 
Otten van Afferden werd daarom een regeling 
getroffen. Ook Afferdense meisjes mochten in 
Deest naar de zusterschool en konden de ouders 
dat zelf niet bekostigen, dan zou de parochie Af-
ferden bijspringen met een dubbeltje per kind per 
week. Tot 1924 zijn de meisjes van Afferden dan 
ook iedere dag op hun klompen naar de school in 

Deest geklepperd. Door de Koningsstraat en dan 
over de Kerkdam en Kweldam. Dezelfde weg die 
tot 1858 de Deestenaren aflegden om in Afferden 
hun parochiekerk te bereiken. Alleen hoefde dat 
niet iedere dag.

Meteen ook zorgden de Liefdeszusters dat er in het 
klooster een onderkomen voor bejaarden kwam. 
Het “St Jansgasthuis” noemden ze dat. De eerste 
bewoners waren “4 oude mannen” en “1 zeer 
ongelukkig oud vrouwtje”. Voor degenen die geen 
geld hadden of die geen bijdrage van hun naasten 
konden verwachten, was de opname gratis. Voor-
waarde was wel dat ze minstens 10 achtereenvol-
gende jaren in Deest hadden gewoonde. Getrouw-
de stellen konden in het gasthuis niet terecht.
De bejaardenzorg bleef ook in later jaren heel 
kleinschalig. het onderwijs aan kleuters en meisjes 
groeide wel. Mede door de toename van het aantal 
inwoners van Deest.

Harry Levelink

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 belangstel-
lende is welkom en aanmelden is niet nodig. 

Voor verdere inlichtingen: Jessie Reulen,  
0487-510126
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Beste Narren en Narinnen van het Golvenrijk, 
Het Jachtseizoen is geopend!  

10 voortvluchtige jeugdkandidaten zijn op de vlucht voor de jeugdcomissie.  Heb jij 1 van de 
kandidaten al gespot? Houdt afstand ze kunnen gevaarlijk zijn. Een zeer professioneel team zal zijn 
uiterste best doen om de kandidaten voor 19 januari te vangen. Lukt het  1 van de kandidaten om uit 
de handen van team jeugdcomissie te blijven, dan zal deze de nieuwe jeugd prins of prinses worden.  

Zondag 19 januari zal de spannende finale te zien zijn in dorpshuis het trefpunt in Deest !! 

 

Jeugdpronkzitting 

Zondag  19 januari is de jeugdpronkzitting.  Deze zal naast de spannende finale gevuld zijn met 
optredens van artiesten van eigen bodem. Kun jij samen met ja papa of mama een dansje, met je klas 
een mooie stuntshow of heb je met je broertje, zusje of wie dan ook een leuk idee voor een 
optreden? Geef je dan snel op via vrolijkegolf@gmail.com of lever een briefje in met je gegevens op 
zuster cassianastraat 11 in Deest. 

 

Blagen Parade 

22 februari klinkt nog ver weg,  maar dan zal er weer een mooie carnavalsoptocht door het 
Golvenrijk zijn. Ook dit jaar willen we de kinderen in Deest de kans geven om met hun zelfgebouwde 
wagen te showen tijdens de BlagenParade. De Blagenparade is onderdeel van de grote optocht.  Wil 
je graag mee doen? Begin  vast met bouwen en geef je op via vrolijkegolf@gmail.com of lever een 
briefje in met je gegevens op zuster cassianastraat 11 in Deest. 

Jeugdcommissie de Vrolijke Golf 
Barbara Spanbroek 
Jolanda de Waal 
Babs Peters 
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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 31 januari 2020. 
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Belangrijk nieuws van Tennis Deest,
Beste Deestenaren,

Zoals het afgelopen jaar meerdere malen al door 
ons bekend is gemaakt, hadden er zich geen 
nieuwe kandidaten voor het bestuur van Tennis 
Deest  aangemeld ondanks dat het oude bestuur 
had aangegeven niet herkiesbaar te zijn en aan-
gegeven te stoppen. Het toenmalig bestuur was 
feitelijk al officieel afgetreden maar op verzoek van 
het bestuur van SCD, was de afspraak gemaakt 
om voor 2019 nog aan te blijven i.v.m. het regelen 
van een soepele overgang naar SCD. 
Per half december worden alle taken en bezighe-
den m.b.t. de tennisvereniging definitief neer-
gelegd. Nadat Tonny Janssen had aangegeven 
ook te stoppen met het geven van tennislessen, 
hadden de vrijwillige jeugdtrainers Remco Derks 
en Reintjan Weeber ook aangegeven eind dit jaar 
te willen stoppen met het geven van trainingen 
aan onze  jeugd. Op maandag 25 november was 
het dan zover en zijn de laatste trainingen gehou-
den. Tennis Deest bedanken Reintjan Weeber en 
Remco Derks voor hun inzet. 

Tennis Deest* houdt als tennisvereniging/club dus 
op te bestaan, maar in overleg met SCD zal het 
tennissen onder de vlag van SCD verder gaan als 
afdeling tennis. Hiervoor hebben wij ook nog naar 
commissieleden gezocht, maar ook dat liep helaas 
op niets uit. Mocht iemand zich geroepen voelen 
om als commissielid namens afdeling tennis op te 
treden, dan kan hij/zij zich melden bij het bestuur 
van SCD “33. Bezoekadres: Kweldam 4a, 6653 
CC Deest. Tel:0487-513161 E-mail: info@scd33.nl  

Wat betekent dit voor de *huidige leden? 

Laatste trainingsavond TD

Zij worden abonnementhouders i.p.v. leden en 
betalen het abonnementsgeld, wat voorheen 
“contributie” heette, voortaan rechtstreeks aan 
SCD “33. Voor iedereen geldt dus dat men vanaf 
1-1-2020 een abonnement via SCD “33 kan 
aanvragen. Op de site van SCD “33 zal nog een 
beschrijving worden geplaatst met alle informatie 
aangaande abonnementsvormen, maar ook de 
mogelijkheden om de tennisbanen te huren door 
buurtverenigingen, vriendenclubjes, familie enz. 

Het is erg jammer dat het zo moet aflopen met 
Tennis Deest als “club”, maar het allerbelangrijk-
ste is toch dat men kan blijven tennissen en zo 

is het ook mogelijk dat u hierdoor het idee krijgt 
om weer eens een balletje te gaan slaan op de 
tennisbanen op Sportpark Kremershof.

Neem ook een goed voornemen door iets aan 
sport te doen en kom tennissen in 2020. 
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We hebben aangegeven dat de troosteloze 
parkeerplaats een dorpsplein moet worden. 
Daar moet echt een deskundige naar kijken en 
bijvoorbeeld een aantal schetsen. Ingrediënten 
daarvoor moeten in ieder geval zijn een promi-
nente plaats voor het oorlogsmonument op het 
plein en het verplaatsen van het beeld van pa-
ter Heuft naar het plein en dan bij voorkeur op 
de gevel van ’t Trefpunt. Ook meer groen tus-
sen het plein en de kerk zal waarschijnlijk het 
pleinkarakter kunnen versterken. Onder meer 
de monumentencommissie heeft inmiddels 
naar de verplaatsing van het oorlogsmonument 
gekeken en adviseert om deze te verplaatsen 
naar een donker schaduwrijk hoekje bij de 
zijgevel van ’t Trefpunt. 

Wij kunnen ons niet voorstellen dat de monu-
mentencommissie op de hoogte is geweest van 
de plannen van de gemeente om de parkeer-
plaats om te vormen naar een dorpsplein, 
anders zouden ze hier zeker niet voor gekozen 
hebben. Wij drongen er dan ook op aan de 
verplaatsing van het monument, die aardig wat 
geld kost, uit te stellen tot er een plan is waarbij 
het oorlogsmonument integraal deel uit kan ma-
ken van het nieuwe dorpshart van Deest door 
het realiseren van een echt dorpsplein. 

Het oorlogsmonument is al vele jaren onlosma-
kelijk verbonden met vele inwoners van Deest 
die in de Tweede Wereld zijn omgekomen 
als burgerslachtoffers of als militair die voor 

Bij de begrotingsbehandeling voor 2020 in november van dit jaar heeft de fractie van Sociaal 
Maas en Waal wederom aandacht gevraagd voor het dorpshart te Deest. Wij vroegen toen en 
daarom ook nu weer om een integrale aanpak van het dorpshuisplein. 

DORPSPLEIN

de vrijheid hun leven hebben gegeven. Die 
verdienen geen plek in de schaduw aan een 
zijgevel. Verder hebben wij de suggestie van 
het CDA omarmt het nieuwe dorpsplein de 
naam te geven van het “Pater Heuftplein”. Pater 
Heuft was meer dan een priester met kerkelijke 
taken in Deest. Ook daar was hij goed in en hij 
heeft vele mensen in moeilijke momenten troost 
kunnen geven. Maar hij was er in Deest ook  
voor de kansarme (werkende)jongeren, toen 
nog de Katholieke Werkende Jongeren (KWJ) 
genoemd. Hij was een man van de volksverhef-
fing en bewustwording van de minder kansrijke 
jeugd. Pater Heuft verdient niet alleen een plek 
op het plein, maar ook het nieuwe dorpsplein 
moet zijn naam gaan dragen!

WILGENLAND
Inmiddels is het wel duidelijk geworden dat de 
vertraging van de opknap van het Wilgenland 

Pater Heuft
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niet alleen een verantwoordelijkheid is van 
Woonwaarts. Om woningen te kunnen reno-
veren is het van belang om te weten hoe deze 
woningen op redelijk korte termijn verwarmd 
gaan worden. Een jaar geleden was Deest het 
paradepaardje van het college van B&W. Deest 
zou het eerste collectieve Aardgasloze project 
worden van circa 650 woningen. Daar waren 
goede redenen voor. Er ligt een oud gasnet met 
veel woningen met lage energielabels. Daarbij 
is er sprake van hoog aantal huurwoningen (cir-
ca 80%) waarbij een collectieve aanpak goed 
mogelijk zou zijn. Daarbij werd verwezen naar 
verschillende alternatieven zoals het gebruik 
van de restwarmte van de steen- en dakpan-
nenfabriek voor een warmtenet in Deest. 

Enig onderzoek had echter toen nog niet 
plaatsgevonden en toen Sociaal Maas en Waal 
daar enkele maanden geleden vragen over 
stelde was er nog steeds niets over bekend. 
In de pers was het vooral de woningcorporatie 
Woonwaarts die de schuld kreeg doorgescho-
ven over het uitstel van de renovatie van de 
woningen. 

Maar voor een renovatie van de woningen is 
het van cruciaal belang om te weten op welke 
wijze de woningen verwarmd gaat worden. 
De woningcorporatie is daarbij afhankelijk van 
de gemeente die verantwoordelijk is voor de 
warmtetransitie oftewel hoe verwarmen wij de 
woningen als ze van het aardgas moeten. Dat 

was en is nog steeds de vraag in Deest en 
de rest van de gemeente. In een overleg met 
de gemeenteraadsleden heeft Woonwaarts 
aangegeven dat het inderdaad van belang is 
om te weten welke warmtevoorziening er komt, 
maar men heeft ook aangegeven als het te lang 
duurt daar niet op te wachten en alvast met de 
renovatie te beginnen en later de eventuele 
aanpassingen te plegen. Dat lijkt niet efficiënt, 
maar nog langer wachten op de gemeente lijkt 
ook geen optie. Wij zullen in ieder geval wet-
houder Springveld tot spoed blijven manen om 
te voorkomen dat bij de renovatie er tweemaal 
wijzigingen aan de woningen in het Wilgenland 
moeten worden aangebracht.

Dini Uitdehaag   
Ton Ebben

Fractie Sociaal Maas en Waal
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Joost van Luijn
06-51243059

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.

    info@desteen.com
    www.desteen.com

Grafmonumenten  de Steen
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Overige dagen op afspraak.

    info@desteen.com
    www.desteen.com

Grafmonumenten  de Steen



DEESTNIEUWS - 13

VOOR DE COLLECTANTEN,
DE KLEPZEIKERS,
SLAGWERKGROEP 

EXCELSIOR, DJ JOB,
’T TREFPUNT EN NATUURLIJK  

AL ONZE SPONSOREN.

BEDANKT VOOR JULLIE INZET
GRAAG TOT VOLGEND JAAR.

STICHTING 

SINTERKLAASCOMITÉ DEEST.

Daarom noteer alvast in uw agenda of zet krui-
zen in uw agenda in de week van 24 tot en met 
30 augustus. In deze week gaan we het 40jarig 
bestaan van Feestweek Deest vieren. Natuurlijk 
hebben wij als bestuur en vrijwilligers al behoor-
lijk ideetjes besproken en vastgelegd.

Maar suggesties vanuit jullie zijn natuurlijk van 
harte welkom. Hier kan dan het bestuur mee 
aan de slag! Heb je een suggestie of wil je 
een idee delen, mail dan vóór 20 januari a.s. 
naar info@feestweekdeest.nl  Heb je trouwens 

In 2020 vieren we het 40-jarig jubileum van Feestweek Deest. Reeds een behoorlijk jaren niet 
meer in de uitvoering zoals ca 30 jaar geleden, maar doch wel met veel plezier en gezelligheid.

FEESTWEEK DEEST 2020

ook nog leuke anekdotes, foto’s, etc  van de 
afgelopen 39 jaar. Deel ze met ons svp. Mail 
naar info@feestweekdeest.nl of geef het af p/a 
Buskenshof 6 te Deest.

Nogmaals dank aan al onze sponsoren en vrij-
willigers, zonder jullie geen Feestweek Deest.
Wij wensen iedereen hele fijne Kerstdagen en 
een mooi en liefdevol 2020 toe!
 
Bestuur Stichting SDV / Feestweek Deest
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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

ADVERTENTIES DEEST-NIEUWS

 •  1/10 pagina     €   48,-  (6x per jaar incl. BTW)
 •  1/4 pagina  €   96,-  (6x per jaar incl. BTW)
 •  1/2 pagina  €  140,-  (6x per jaar incl. BTW)
 •  1/1 pagina  €  175,-  (6x per jaar incl. BTW)

Wilt u een eenmalige losse advertentie plaatsen:
Neem contact op met de redaktie. deestnieuws@gmail.com
 



Beste Deestenaren,

Na bijna twee maanden kennis te hebben gemaakt 
met onze nieuwe functies, leek het ons wel gepast 
om ons even officieel voor te stellen. Wij zijn Jordi 
de Jong en Tom de Waal, en wij hebben vanaf 1 
oktober 2019 het secretariaat (Jordi) en het voorzit-
terschap (Tom) van scouting “de Woutergroep” 
Deest overgenomen. 

Wij zijn beiden samen begonnen bij de scouts, 
en sindsdien altijd op diverse manieren betrokken 
gebleven bij de scouting. Jordi: “ Ik ben 24 jaar en 
ben momenteel werkzaam op het microbiologisch 
laboratorium bij Danone Nutricia in Haps. Ik ben 
vroeger scout geweest, en daarna terug gekomen 
als kaderlid. Ik heb zin om het secretariaat op mij 
te nemen.” Tom: “Ik ben momenteel 23 jaar en 
verwacht in juli van het volgende jaar mijn bachelor 

Nieuwe voorzitter en secretaris

NIEUWS VAN SCOUTING DE WOUTERGROEP

werktuigbouwkunde te halen. Ik heb genoten van 
mijn tijd als scout, explorer, en welpenleiding, en 
hoop dat deze ervaringen me zullen helpen in mijn 
voorzitterschap.”
Wij zijn enthousiast dat wij deze mogelijkheid heb-
ben gekregen, en gaan de uitdaging graag aan.
Als u vragen of ideeën heeft, dan kunt u ons altijd 
benaderen via jordi_deest@live.nl

Met vriendelijke groet
Tom en Jordi

Op dinsdag 31 december komen wij tussen 10 en 13 
uur bij u aan de deur voor de verkoop van onze heer-
lijke zelfgebakken olie- en krentenbollen. Daarnaast 
kunt u de oliebollen ook afhalen bij de blokhut of aan 
huis laten bezorgen vanaf maandag 30 december. 
U kunt uw oliebollen via de mail bestellen. Hiervoor 
hebben we een speciaal e-mail adres:  
oliebollen@dewoutergroep.nl 

OLIEBOLLENACTIE
1 zak van 5 oliebollen kost €3,-, maar voor 2 zakken 
betaalt u slechts €5,- Wij zien uw bestelling graag 
tegemoet!
Tot dinsdag 31 december!
Wij wensen iedereen prettige kerstdagen 
 en een gelukkig 2020!

Scouting “De Woutergroep” Deest 
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PROJECTOMSCHRIJVING
GroenLeven heeft ervaring opgedaan met de bouw 
van drijvende zonneparken. Momenteel is het 
grootste drijvende zonnesysteem van Noord-Eu-
ropa gebouwd door GroenLeven in Zwolle. Op de 
Sekdoornse Plas is een systeem gerealiseerd van 

40.000 panelen (14,5 MWp), genoeg stroom voor 
4000 huishoudens. Met de realisatie van de Uiver-
meertjes, 20 ha met stroom voor 7500 huishou-
dens, zal het grootste drijvend zonnesysteem van 
geheel Europa gebouwd kunnen worden in Deest. 
De totale omvang van de Uivermeertjes bedraagt 
60 ha. Uniek aan het systeem van GroenLeven is 
dat de transformatoren zich op het water bevinden. 
Dit voorkomt dat er grote bundels kabels naar de 
wal lopen. Er gaat slechts één middenspannings-

kabel naar de wal waar het inkoopstati-
on wordt geplaatst. Voor 

Recent is bij de gemeente een brief binnengekomen van GroenLeven B.V. om de start van de pro-
cedure rond de aanleg van een drijvend zonnepark op de Uivermeertjes op te starten. In de bijlage 
geeft GroenLeven onder meer een projectomschrijving en een voorstel tot financiële participatie

UIVERMEERTJES KOMT IN PROCEDURE

de verankering van de panelen maakt GroenLeven 
gebruik van de technieken die in gebruik zijn bij 
de offshore. Dit voor olie- en gaswinning maar ook 
voor windturbines op zee. 
  
Bij het ontwerp komt de bovenzijde van de zonne-
panelen circa 80 cm boven het wateroppervlak uit. 

Door de geringe hoogte is het zonnesysteem 
minder opvallend in de omgeving aanwezig. De 
kleur van de panelen is in lijn met de kleur van 
het water. Het park is wel zichtbaar, maar is niet 
storend aanwezig. GroenLeven kleurt de transfor-
matoren tegenwoordig ook donkergrijs. Panelen 
reflecteren minder licht dan het water. Er zal dan 
ook geen sprake zijn van hinderlijke reflectie vanaf 
het drijvende zonnesysteem.

De minimale afstand tot aan de oever is 50 meter. 
Aan de westzijde bedraagt de afstand minimaal 
170 meter. Deze afstanden geven ruimte om ander 
gebruik van de Uivermeertjes mogelijk te maken. 
Voorts wordt door de ruime afstand de mogelijke 
zichthinder beperkt. De levensduur van het drij-
vende zonnepark is 25 jaar. Een zonnepark wordt 
door de gemeente Druten dan ook als tijdelijke 
functie gezien.

FINANCIËLE PARTICIPATIE
De gemeente Druten zal jaarlijks een retributie 
ontvangen van 50.000 euro voor de vestiging van 
het erfpacht/opstalrecht. Bewoners kunnen parti-
ciperen in het zonnepark, door een zonnedeel te 
kopen van het zonnepark met een vast rendement 
van 4%. GroenLeven zal dit mogelijk maken door 
een samenwerking te zoeken met een platform. 
Mij lijkt dat daarbij gekeken moet worden naar de 
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gebiedscoöperatie van de ZLTO in Maas en Waal 
die onlangs is opgericht.

GroenLeven wil twee gebiedsfondsen mogelijk 
maken. Voor beide wordt elk 500.000,- euro 
beschikbaar gesteld. Het eerste fonds is bedoeld 
voor natuurontwikkeling in de regio en zal worden 
beheerd door SBNL. Het tweede fonds kan worden 
ingezet voor sociaal maatschappelijke projecten of 
verduurzaming in de omgeving van het zonnepark 
en kan worden beheerd door de gemeente. 

De natuurontwikkeling in de regio zal zich naar 
mijn mening in eerste instantie moeten richten op 
het dorp Deest. Een goed groenplan voor het dorp 
Deest moet daarbij de eerste prioriteit zijn. Daarna 
zal moeten worden gekeken op welke plaatsen 
rondom Deest verdere natuurontwikkeling mogelijk 
is. Daarna moet worden bezien waar in onze 
gemeente natuurontwikkeling mogelijk is. 
Het tweede gebiedsfonds betreft sociaal maat-
schappelijke projecten waar eveneens 500.000 
euro voor beschikbaar is. Dit kan echter ook 
worden ingezet voor verduurzaming in de omge-
ving van het zonnepark. Mij lijkt het correct om dit 
geld in Deest te houden voor de verduurzaming in 
Deest. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het sport-
terrein Kremershof waar SCD, de tennisvereniging 
Deest en Survival Vereniging Storm hun thuishonk 
hebben en voor verduurzaming van ’t Trefpunt. 
Zonnepanelen  en ledverlichting zou de exploitatie 
zeer kunnen verlichten en bovendien zijn deze 
verenigingen niet in staat dergelijke dure investe-
ringen te bekostigen. Ook de particuliere en sociale 
woningbezitters in onze gemeente zouden bijvoor-
beeld subsidies kunnen krijgen om de omslag te 
kunnen maken naar duurzame energie. Verder wil 
GroenLeven een zeer coulante planschade geven 
aan de aanwonenden.  Of er al dan niet sprake is 
van planschade is een zaak tussen GroenLeven en 
de omwonenden. 

Het is nog niet bekend hoe het plan door de 
gemeenteraad zal worden ontvangen. GroenLe-

ven is natuurlijk wel al langer in gesprek geweest 
met het college van B&W en gezien de brief van 
GroenLeven mag je veronderstellen dat B&W zich 
op hoofdlijnen wel kan vinden in het voorstel. 

De gemeenteraad moet zich nog gaan uitspreken 
over het voorstel. Onze fractie heeft geen bezwaar 
tegen zonnepanelen op water en geven daar 
de voorkeur aan. Op water zijn zonnepanelen 
efficiënter en het voorkomt verommeling van het 
landschap en het gebruik van landbouwgrond. 
We moeten nog wel de afweging maken of de 
voorgestelde financiële compensatie van in totaal 
€ 3.250.000 voor de gemeente Druten en Deest 
redelijk vinden. 

Volgens GroenLeven is in het afgelopen jaar is er 
veel beroering ontstaan over de plannen voor een 
drijvend zonnesysteem op de Uivermeertjes. In 
de komende periode wil men met bewoners gaan 
praten over de plannen en de wijze waarop zij com-
penseren. “Op basis van de artikelen in de krant 
lijkt er namelijk een groot verschil te zijn tussen 
onze plannen en de interpretatie van deze plannen 
door de omgeving”, aldus GroenLeve.

Ton Ebben, raadslid gemeente Druten

Drijvend zonnesysteem Tynaarlo 
geplaatst door GroenLeven (verge-
lijkbaar systeem als gepland voor 
Uivermeertjes)
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Standpunt: Grotestraat ter hoogte van de 
Paulusstraat, kijkrichting naar het zuiden, richting 
Heemstraweg. 

De boerderij rechts op de foto: het oude huis van 
Jan vd Donk, de vader van Fons vd Donk en opa 
van Frans. Achter de sint het huis van de familie 
Gelsing. Rechts daarvan met het hoge dak en de 
twee schoorstenen: de oude jongensschool. Links 
van het huis van de familie Gelsing is de voorgevel 
van het huis van Grad Litjens nog net zichtbaar. 

Nu precies 80 jaar geleden. De intocht van Sinterklaas in 
Deest tijdens de mobilisatie.

DEEST, DECEMBER 1939

De foto komt uit het familiealbum van André 
Janssen.

Oproep: Op de foto is de oude jongensschool 
aan de Grotestraat zichtbaar. 
De school is bij de bominslag van een V1 in het 
huis van Grad Litjens zodanig beschadigd dat de 
school na de oorlog is afgebroken. 
Als u van de oude jongensschool nog een foto 
heeft, wilt u dan zo vriendelijk zijn contact met 
me op te nemen? 

Cor Litjens, tel. 06 295 96 125
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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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Bijmansstraat 12
6653 BV Deest
Telefoon 0487 - 512779
Mobiel 06 53534507
fruithandelhansdeklein@hotmail.com

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!



Wij hebben Chris leren kennen als een echte 
verenigingsman, met liefde voor zijn naasten en voor 
het dorp. Hij trouwde hier met Ria Gerritse en samen 
kregen zij vijf kinderen. Zij waren 67 jaar getrouwd tot 
Ria overleed.

Bij het opsommen van alle functies die Chris heeft be-
kleed zal ik wel niet volledig zijn, maar het geeft zeker 
weer dat Chris een sociaal bewogen mens was.
Zo vervulde hij functies voor de bouw en houtbond. 
De uitgifte van vakantiezegels. Raadgever voor bouw-
vakkers. Goed op de hoogte van de regels.  
Ook kennis van vacatures in de omgeving om men-
sen weer een arbeidsplaats te bezorgen. Later in zijn 
carrière als timmerman zelfs leermeester voor jonge 
bouwvakkers.

Hij was samen met Arnold van Donzel en onderge-
tekende oprichter van de Dorpslijst Deest. Ook ja-
renlang raads- en commissielid. In de gemeenteraad 
heeft hij, naast het gemeentebelang, altijd de Deester 
belangen met verve verdedigd. Na het afscheid van 
zijn raadslidmaatschap, werd Chris lid van de achter-
ban waarvan hij de vergaderingen trouw bezocht. Hij 
was niet mild met zijn kritiek als het niet ging zoals hij 
voor ogen had. Anderzijds was hij realist genoeg om 
te begrijpen op welke manier democratisch genomen 
besluiten  tot stand kwamen. Maar door zijn kritiek 
zorgde hij er voor dat je wat scherper met de verschil-
lende onderwerpen omging.

Bij onze Harmonie Eendracht was hij lid van het 
bestuur. Als secretaris stond hij zijn mannetje. Daar-

naast waren de verslagen van Chris van een perfecte 
kwaliteit. Muziek was zijn grote hobby. Als tromslager 
heeft hij bij onze harmonie en met de diverse kapellen 
successen geboekt.

Hij was raadsman van het dorpshuisbestuur en lid van 
de bouwcommissie tijdens de vorige verbouwing van 
het Trefpunt. Ook maakte hij een tijd deel uit van het 
bestuur van de plaatselijke Rabobank.
Ria en Chris waren ook gezellige mensen en dronken 
graag een pilsje of borreltje. Naast zijn hofkapel was 
hij ook, samen met zijn Ria, boerenbruidspaar bij 
carnavalsvereniging De Vrolijke Golf.

Ook SCD had zijn volle aandacht. Een trouwer bezoe-
ker van de wedstrijden van het eerste elftal zul je niet 
snel meer vinden. Jarenlang heeft hij als vrijwilliger, 
na zijn pensionering, op vrijdag en tot op hoge leeftijd 
meegeholpen bij het onderhoud van ons sportpark 
Kremershof.

Voor de grote verdiensten voor het verenigingsleven 
in ons dorp en in de gemeente ontving Chris een 
koninklijke onderscheiding. Hij zei mij, dat hij er trots 
op was.

Ik denk dat velen onder ons, met mij, ook zeggen. “Wij 
zijn trots en dankbaar dat Chris in ons midden was”.

Tonny van den Broek

Op 21 oktober jl. is Chris van Rossum overleden. Hij is 92 jaar geworden. Hij was geboren in Bergha-
ren maar Deest mag zich gelukkig prijzen dat het gezin van Rossum naar Deest verhuisde.

In Memoriam Chris van Rossum
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Het verhaal speelt zich af in een gevangenis.
Wesley Kamp is na het “zetten van een kraakie” tijde-
lijk ondergebracht in een arrestantencentrum maar wil 
niemand zeggen waar hij de buit gelaten heeft.
Dit is de start van vele verwikkelingen waaronder een 
ontsnappingsplan van zijn vriendin, dubbelspel van 
een rechercheur en een flirtende studente.
Neem daarbij een goedgebekte interieurverzorgster, 
kibbelende collega’s en een lallende fan van het 
Koningshuis. Het zijn de ingrediënten voor hectische 

dagen, zeker met hoog bezoek op komst.

Speeldata  zaterdag 8 februari en 15 februari  
om 20.00 uur

  zondag 9 februari en 16 februari 
om 14.00 uur

Locatie Dorpshuis “t Trefpunt” Deest
Kaartjes € 8.50
Reserveren  Leny Peters 06-16325520  

of jospeters50@gmail.com

De repetities zijn alweer in volle gang, en wij brengen voor u een stuk op de planken dat garant staat 
voor een avondje lekker lachen.

DUBBELSPEL in de cel
toneelvereniging Deest speelt voor U het blijspel:
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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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Gelukkig is er geen ramp gebeurd en na 7 dagen werd 
het gebied weer veilig gegeven en iedereen kon weer 
terug naar huis. Op vogelensangh werd de boel weer 
in orde gemaakt om zo snel mogelijk weer in bedrijf 
te kunnen ook gingen we meer andere kleuren steen 
maken van gele klei. Dit was bij het afstoken trikkie 
want het smelt punt van deze klei ligt lager dus kwam 
het vaak voor dat een hele kamer in elkaar gezakt was 
en aan de oven muur vast gesmolten was. Zo werden 
allerlei nieuwe producten gemaakt zodat de klant meer 
te kiezen hadden en zelfs de kleur konden bepalen. 
Na verloop van tijd kwam Marcel Arts van de Zanden 
bij de directie zo kon Geert het wat rustiger aan doen 
(tenminste) tot de dag van vandaag is senior nog elke 
dag op het bedrijf te vinden. Ook waren er nog wat 
hordes te overwinnen zo moest de oven grondig ge-
restaureerd worden om dat hij was gaan scheuren en 
aan het wegzakken. Dit was een grote ingreep er werd 
een nieuw kantoor gebouwd. Ook de schoorsteen 
werd gerestaureerd u kunt het resultaat wel zien en 

dit moest allemaal klaar zijn 
voor het 100 jaar bestaan 
van Vogelensangh in 2019. 
En ik moet zeggen het was 
een groot feest met alles 
erop en eraan de jongens 
hebben het goed voor 
elkaar. En als je daar dan 
tussen in staat en je hoort 
wat de mensen te vertellen 
hebben dan denk je ja Jan 
van die honderd jaar Voge-

lensangh heb je toch 51 jaar van mee gemaakt dit is 
ruim een halve eeuw en dan voel je je eigen eventjes 
een beetje oud maar het was een mooi feest. En voor 
de komende tijd met al die nieuwe regeltjes word het 

aanpoten om het hoofd boven water te houden. Ik zou 
zeggen mensen ga er eens langs want het is best de 
moeite waard om er een kijkje te nemen maar wel op 
afspraak. En ga je nog een huis of iets anders bouwen 
ga eens langs bij Vogelensangh een aanrader  
verder wens ik Directie en Personeel heel veel succes 
in de toekomst.
  
Jan Hijmans

Die tijd liep alles op rolletjes. De oven werd een stuk verlengd en er werd volop productie gedraaid. 
Maar in 1995 was het hoge water dat voor problemen zorgde en vooral toen er een evacuatie in het 
plan stond dus alles moest afgesloten worden en het was zover het dorp Deest moest vertrekken dit 

Deel 6. 
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www.wienerberger.nl

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 bijzon-
dere 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 af-
werkingen. Elke vorm van het dak is 
denkbaar. Geef gestalte aan je bezit. 
Laat zien wie je bent. Het is jouw huis.

Koramic 
keramische 
dakpannen, 
een kroon 
op elk huis.
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 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

 Donderdag 
19 december

Aanvang 21.00 uur
In de kantine van SCD

Iedereen welkom!



BUFFETTEN, 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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Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag werd 
Laan letterlijk en figuurlijk “in het zonnetje gezet.” 
Het was namelijk prachtig weer en zonder dat Laan 
het wist, waren veel familieleden, vrienden en kennis-
sen en oud spelers van SCD uitgenodigd !

Al sinds zijn jeugd is Laan verbonden geweest aan 
SCD. Vele jaren speelde hij voor de club en nadat hij, 
om gezondheidsredenen, met voetbal moest stoppen 
is hij altijd, samen met zijn reeds overleden vrouw An, 
één van de meest trouwe supporter gebleven.

Hij was de trotse opa, die zijn kleinzoons ging aanmoe-
digen, tijdens de trainingen en wedstrijden.
Tot op de dag van vandaag is hij regelmatig langs het 
voetbalveld te vinden, om het eerste elftal te zien voet-
ballen. En ook zijn achterkleinzoon Loek, die inmiddels 
bij SCD voetbalt, ziet dat de “oude” opa nog steeds 
naar hem komt kijken !

Laan werd op 10 november feestelijk onthaald in 
de kantine op Kremershof. Na een kopje koffie met 
gebak, mocht hij bij de voorbespreking van het eerste 
elftal in de kleedkamer aanwezig zijn. Hij mocht een 
wedstrijdbal, met handtekeningen van de spelers, 
in ontvangst nemen waarna hij vervolgens de aftrap 
mocht verrichten !  

Laan, die in een oranje voetbalshirt was gestoken, was 
zichtbaar verrast en geëmotioneerd van alle belang-
stelling die hem ten deel viel. Voor hem was het een 
onvergetelijke middag ! Mede namens Laan, willen we 
SCD en alle aanwezigen ontzettend bedanken voor 
een super mooie herinnering !!

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen !

Op zondag 10 november j.l. werd Laan Verwaaijen door SCD en zijn kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen verrast op Kremershof.

80 jaar Laan
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NIEUWJAARS
RECEPTIE
16.00 UUR
ZATERDAG 
4 JANUARI 2020



Zondag 26 januari       
14.30  SCD 1 – Avios/Dbv 1
 
Zondag 2 februari       
9.45  SCD 3 – UHC 6
11.00  Avios/Dbv 2 – SCD 2  
14.30  SCD 1 – Victoria 1
      

Zondag 9 februari       
10.00  Avios/Dbv 5 – SCD 3
12.00  SCD 2 – Unitas 2
14.30  SCD 1 – Niftrik 1
 
Zondag 16 februari     
9.45  SCD 3 – Unitas 3
12.00  WVW 3 – SCD 2
14.00  SDOO 1 – SCD 1

Programma SCD

Bericht van de privatiseringsgroep SCD’33

Activiteiten SCD’33

IN MEMORIAM

Langs deze weg wil de privatiseringsgroep Hans de Klein bedanken voor de geweldige Chinese buffet. Hanssie 
bedankt!

Donderdag 19 december 2019          21.00 Bingo
Zaterdag 4 januari 2020                    16.00 Nieuwjaarsreceptie
Donderdag 20 februari 2020             21.00 Carnaval
 
Iedereen is welkom bij elke activiteit! Kom voor gezelligheid, kom voor de club en kom voor de vrijwilligers die 
steeds klaar staan voor jullie!

Chris van Rossum - overleden op 21 oktober op 93 jarige leeftijd
 
Chris was al ruim 70 jaar lid van SCD “33 en in 2016 tot erelid benoemd vanwege zijn vele jaren van 
inzet binnen de vereniging. Vooral binnen de privatiseringsgroep, welke zorg draagt voor het timmeron-
derhoud op het sportpark. Helaas liet de gezondheid hem in de steek de laatste jaren, waardoor zijn 
aanwezigheid gemist werd op Kremershof.
 
Wij gedenken hem als een echte SCD-er.
Hij rust in vrede 
Bestuur en leden SCD”33
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Onder het motto “Böhmisch met een vleugje 
Strauss” biedt Blaskapelle Fresia o.l.v. Simon 
Meurs een programma met Egerländer blaasmu-
ziek, afgewisseld met de mooiste nieuwjaarscon-
cert-melodieën. 

Jarenlang klonken in ’t Trefpunt de succesvolle 
Waalkantconcerten. Dat deze concerten daar 
nu niet meer plaatsvinden, wordt door velen als 
een gemis ervaren. Met het Egerländer Nieuw-
jaarsconcert op 11 januari wordt deze stilte 
doorbroken. Initiatiefnemer voor dit evenement is 
oud-Deestenaar Antoine Born, voormalig lid van 
de bekende Waalkantmuzikanten en nu muzikant 
bij Fresia uit Schaijk. 

Behalve Blaska-
pelle Fresia, 
speelt op 11 
januari ook 
de kleine 
Egerlän-
dergroep 
Bloasbrothers. 
Tijdens een uurtje 
vooraf, in de pauze en 
bij de nazit zorgen zij voor stemming in topkwa-
liteit.

Laat u tijdens dit Egerländer Nieuwjaarsconcert 
in gedachten meevoeren over Moldau en Donau, 

van Praag tot Wenen 
met prachtige melo-
dieën, acts, solisten en 
andere muzikale verras-
singen. 
Het programma begint 
om 19:00 uur met Blo-
asbrothers in de foyer. 
Dan gaan ook de deuren 
open voor het concert 
in de zaal, dat om 20:00 
uur begint.

Op zaterdagavond 11 januari 2020 wordt in dorpshuis ’t Trefpunt een uniek Egerländer  
nieuwjaarsconcert gepresenteerd. 

Uniek Egerländer  
nieuwjaarsconcert in ‘t Trefpunt
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Entreeprijs voorverkoop: 
€ 10,00 p.p, inclusief con-
sumptie. (Groepen vanaf 
10 personen € 8,00 p.p.)
Bestel snel uw kaarten, 
want op=op.

Voorverkoop:  
Dorpshuis  ’t Trefpunt, Grotestraat 17 in Deest.
Telefonisch op 0486 414 225 of 06 132 33 22 9
Via internet:  www.blaskapelle-fresia.nl
Per e-mail:  blaskapellefresia@live.nl

 

 Zaterdag11 januari 2020 

  Egerländer 
Nieuwjaarsconcert 

  

 

              Dorpshuis ’t Trefpunt, Grotestraat 17, Deest 
Entree voorverkoop: € 10,- p.p. incl. consumptie  (groepen v.a. 10 pers. € 8,- p.p.) 

Voorverkoop bij Dorpshuis ’t Trefpunt 
Telefonisch: 0486  414 225 of 06 13233229 

Via internet: www.blaskapelle-fresia.nl 
Per e-mail: blaskapellefresia@live.nl 

 
 

Uurtje vooraf, tussendoor en nazit: 

“Bloasbrothers”! 

“Blaskapelle Fresia” 

Aanvang 20:00 uur/Voorprogramma met Bloasbrothers 19:00 uur 
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“Blaskapelle Fresia, een groot(s) 
orkest met een groot hart”!



DEESTNIEUWS - 36

Beste leden van het KBO

De 55 Plus Expo in Zwolle was gezellig en 
informatief.  Voor de komende maanden staan er 
weer verschillende activiteiten op het programma.  
Onderstaand de nadere informatie voor deze 
activiteiten.

Bingo
De Bingo draait weer op donderdag 2 januari en 
6 februari. Uiteraard zijn er weer mooie prijzen te 
winnen.

Kerstbingo
Op 19 december wordt weer een kerstbingo gehou-
den met mooie op de kerst afgestemde prijzen.  
Aanvang 14.00 uur, inloop vanaf 13.00 uur. 

Kerstviering
Iedereen is welkom op onze Kerstviering op 21 
december. We beginnen om 16.00 uur (inloop 
vanaf 15.30 uur). Ook dit jaar wordt er een kerst-
verhaal verteld. De viering wordt opgeluisterd door 
de Vocalgroupgenoot uit Beuningen. We sluiten de 
middag af met een heerlijke maaltijd (vanaf 18.00 
uur). Deelnemers aan de viering kunnen deze mid-
dag een gedicht, wens of herinnering inbrengen om 
deze in een levensboom te hangen. De eigen bij-
drage voor deze middag bedraagt € 15,-. Opgeven 
kan tot 11 dec. bij Nellie van Gelder  tel. 514915.  

Sluiting Trefpunt  
Vanaf 23 december tot en met 1 januari is het 

Trefpunt gesloten voor alle activiteiten. Er is 
derhalve geen Soos op de maandagmiddag en ook 
het biljarten en handwerken op de donderdagavond 
komt te vervallen.

Nieuwjaarsreceptie
Bij het begin van het nieuwe jaar willen we elkaar 
uiteraard het beste toewensen. Evenals voor-
gaande jaren doen we dat op de eerste maandag 
na Nieuw Jaar op 7 januari tijdens de Soos. We 
beginnen die middag eerst met onze activiteiten en 
verzamelen ons om 15.00 uur in de Kloosterzaal 
voor een gezellig samenzijn.

Egelander Nieuwjaarsconcert
Op 11 januari 2020 wordt er in het Trefpunt een 
Nieuwjaarsconcert gegeven. Dit concert is toegan-
kelijk voor iedereen in Deest. Voor de KBO leden 
zijn er gereduceerde kaarten beschikbaar voor 
de prijs van € 8,- per kaartje (niet leden betalen € 
10,-).  Bij deze prijs is 1 consumptie inbegrepen. 
Aanvang 20.00 uur / voorprogramma 19.00 uur.
Opgeven kan bij Nellie van Gelder tel. 514915. 
Graag bij aanmelding betalen.

Enquête
Begin december hebben we een enquête formulier 
verspreid. Door middel van de enquête willen we 
een visie ontwikkelen hoe wij de komende jaren 
verder gaan. Door het steeds ouder wordende 
ledenbestand, de ontwikkelingen omtrent de fusie 
met de PCOB en de bezetting van de bestuurs-
functies is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in 

Secr. Gerard Winterink - Weth. Bruensstraat 9 - 6653 AL Deest - Tel. 0487-513452 - mail: kbodeest.secr@gmail.com
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de meningen van de  van de leden en de bereid-
heid om mee te werken aan een vitale organisatie. 
Het enquête formulier  wordt in de week van 9 t/m 
14 december bij u opgehaald.

Contributie 2020
De leden die geen incasso opdracht hebben 
afgegeven hierbij het verzoek om de contributie 
voor 2020 voor 1 januari over te maken op rek. 
nr. NL81RABO 0101794665 onder vermelding 
van de naam  en de evt. activiteit waaraan wordt 
meegedaan. De contributie bedraagt € 25,- . Alleen 
voor het gymmen op de woensdagmorgen moet 
nog een bijdrage worden betaald van € 80,-.  Alle 
activiteiten tijdens de Soos zijn gratis omdat de 
huur voor de ruimten is komen te vervallen. 

Carnavalsmiddag
De carnavalsmiddag wordt in 2020 gehouden op 
25 februari. We beginnen om 13.30 uur (inloop 
vanaf 13.00 uur) Om 16.00 uur sluiten we af met 
een stamppottenbuffet.  

De muzikale begeleiding tijdens deze middag wordt 
verzorgt door Tonny Wijnands. De eigen bijdrage 
voor deze middag is € 10,-. KBO leden van andere 
kerkdorpen zijn eveneens welkom. Zij betalen  
€ 15,-. Opgeven bij Nellie van Gelder tel. 514915.

Bestuur KBO Deest 
december 2019

December
5 december Bingo
19 december Kerstbingo
21 december Kerstbijeenkomst

Januari
2 januari Bingo
6 januari Nieuwjaarsreceptie en Soos

Februari
6 februari  Bingo
25 februari  Carnavalsmiddag

Algemeen
Jan. – Dec.
elke woensdag Gymmen
elke donderdag Open Eet Tafel

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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Activiteiten KBO Deest 2019 / 2020
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Zaterdag 18 januari 2020 
Pronkzitting in ’t Trefpunt. Optredens van diverse 
bekende Deestenaren en de bekendmaking van de 
nieuwe Prins(es) of Prinsenpaar met Je kan je nog 
tot 31 december opgeven via info@devrolijkegolf.nl 
als je deze avond wil optreden. Dit kan als groep, 
maar ook als bijvoorbeeld duo of alleen.

Zondag 19 januari 2020 
Jeugdpronkzitting in ’t Trefpunt. Tijdens deze middag 
wordt de nieuwe jeugd Prins of Prinses bekend 
gemaakt. Oproep voor alle jeugd van Deest, kan je 
heel goed goochelen, acteren, dansen, zingen of iets 
anders, geef je dan snel op via info@devrolijkegolf.nl.

Zaterdag 25 januari 2020 
Receptie van de nieuwe Prins(es) of Prinsenpaar en 
de jeugd Prins(es).

Zaterdag 8 februari 2020
Boerenbruiloft.

Zondag 16 februari 2020 
Ziekenbezoek. Mocht u nog iemand weten die 
een bezoekje van de Prins(es) of Prinsenpaar op 
prijs zou stellen laat het dan aan een van onze 
bestuursleden of via info@devrolijkegolf.nl  

Zaterdag 22 februari 2020
Optocht Deest met aansluitend bal in ‘t Trefpunt. 
Aanmelden voor de optocht kan tot 31 januari 2020 
via www.optochtenmaasenwaal.nl

Zondag 23 februari 2020
Snotneuzenbal in ’t Trefpunt

Maandag 24 februari 2020
Maas en Waal reut in Druten

Dinsdag 25 februari 2020
Seniorenmiddag georganiseerd door het KBO.
Tranenbal in ’t Zwaantje

Woensdag 26 februari 2020
Aswoensdagviering in ’t Trefpunt. 

Programma voor de carnaval:
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PRINSEN
  KANDIDATEN 2020

Theo van dinTeren PaTrick Theunissen Wim ebben

mauriTs van dinTher Theo en barbara sPanbroek

marjan de bakker miranda verWaaijen

Luciën en jessica PosTuLarT

marc aLeWijn Leo beukema

sTefan basTiaans

26031962 691974 12811987

12511971 481973 13121964

16081919 241019823171971

26081968 9061972
aLs ik de nieuWe Prins Word dan WordT 

heT een feesT voor iedereen!
aLs ik de nieuWe Prins Word dan 

hebben We meer PLussen dan minnen!
aLs ik de nieuWe Prins Word dan moeT 

je heT van Wim (h)ebben!

aLs ik de nieuWe Prins Word dan 
gaan We ToT heT vaaTje!

aLs ik Wij heT eersTe PrinsenPaar 
Worden zijn We meT z’n TWeeën!

aLs ik de nieuWe Prinses Word dan ook aL 
ben ik nieT van hier, We maken Toch 

kei veeL PLezier!
aLs ik de nieuWe Prinses Word dan 

gaaT heT dak eraf!

aLs Wij heT eersTe PrinsenPaar Worden 
dan kan heT feesT beginnen!

aLs ik de nieuWe Prins Word dan is heT 
geen feesT zonder daT aLeWijn is geWeesT!

aLs ik de nieuWe Prins Word dan 
gaaT de beuk er in!

aLs ik de nieuWe Prins Word dan 
gaan We heLemaaL Los!

791969 1871969
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RUMBONES
Halverwege 2014 plaatst Hugo Koch een oproep 
op Facebook. “Gezocht! Een gitarist, drummer 
en bassist om een Ramones tribute band the 
beginnen”. Al snel meld zich Richard “Ritchie” 
Veen. Koch en Veen kennen elkaar al minstens 
30 jaar. Veen is net als Koch geen onbekende in 
de regionale muziek scene. 

Zo zong Koch in de jaren tachtig in de rock band 
Rise & Burn en Veen in Rascal R.u.d.y., een band 
overigens die Koch beging jaren ’90 ook heeft 
gemanaged. Tijdens het gesprek dat beide heren 
hadden kwam al snel het idee om oud Rascal 
R.u.d.y. leden Niels Withaar en Erik Kluin te vra-
gen voor deze band. Het enthousiasme was 

groot en Rumbones waren geboren.Inmiddels 
hebben Rumbones al tientallen optredens achter 
de rug en speelden in alle hoeken van het lands 
maar ook in Duitsland! Zowel bekende als minder 
bekende Ramones klassiekers zullen de revue 
passeren.

RAGG’N
Deze 5 koppige band uit Drenthe staat bekend om 
hun zoals zij dat noemen “Heidepunk”.
Stevige Hollandse pretpunk!

Deze mannen spelen eigen werk, maar ze wis-
selen hun setlist af met covers..Oer Hollandse 
knallers in een nieuw jasje gestoken!
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SEVEN THIRTY 
is een band die ontstaan is uit de resten van THE BREEZE 
en WICKED MYSTIC,

De band bracht een prachtige CD uit en speelde op hele 
mooie festivals in binnen en buitenland

Nu dan eindelijk weer eenS thuis in Maas en Waal, Heavy 
Rock zoals het hoort

SIN CITY REBELS 
verraste vriend en vijand op ’t ZEELTJE in 2019, de band 
zette een fantastische show

neer op het hoofdpodium en liet menigeen door de tent 
springen, de band speelt naast eigen werk

ook songs van o.a. AC DC, KROKUS en ROSE TATTOO...
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ZATERDAG 1 FEBRUARI: CAFÉ CONCERT

MET SEVEN THIRTY 
en SIN CITY REBELS

Dorpshuis ’t Trefpunt is gesloten van maandag 
23 december 2019 tot en met 1 januari 2020. 

Wij wensen u fijne feestdagen  
en een voorspoedig 2020.

Team Dorpshuis ’t Trefpunt 
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De Latijnse Kerk viert op 25 december, de geboorte 
van Jezus van Nazareth. Zij luidt een nieuw tijdperk 
in voor het volk en heel de wereld.

En ik koester de hoop dat voor allen inwoners van de 
R.K. parochie H.Franciscus en H.Clara, die in 2013 in 
het leven is geroepen door bisschop van ‘s-Hertogen-
bosch, ook snel het nieuwe tijdperk aanbreekt. 
Te vaak wordt er naar de verleden tijd gekeken en 
gewezen, te veel pijn is en strijd heb ik de afgelopen 
jaren ervaren, terwijl heimwee ook een rol speelt 
denk ik, naast de onbekendheid en onwil van men-
sen om het nieuwe tijdperk te omarmen.

In het kerstverhaal lezen we hoe Engelenkoren in 
den Hoge en de Herders in het veld als eersten de 
pasgeboren koning der Joden huldeblijk kwamen 
brengen en iets later volgden de drie Koningen. 

Maar voor het volk bleef alles bij het oude gevoel 

Het kan niet anders dan dat wij aan de vooravond van een nieuw tijdperk staan. De Advent is voor 
de Kerk de periode waarin de gelovigen zich voorbereiden op de komst - wederkomst - van de Heer. 

WE STAAN AAN DE VOORAVOND  
VAN EEN NIEUW TIJDPERK.

ofschoon het vertrouwde stalletje, Gods huis, voor 
velen verdwenen is. Het goede nieuws van Jezus 
geboorte die buiten in de velden ligt te stralen in een 
kribbe, ver van alle drukte in het centrum met de volle 
herberg, bereikte de meeste nog niet en kwam niet 
over  en het nieuws verstomde daar Koning Herodes 
in die dagen regeerde. De aankondiging van een 
nieuw tijdperk die begeleidt werd door een helder 
blinkende ster aan de hemel is aan velen voorbij 
gegaan. Helaas. Jammer. En ziet, het is Advent, ook 
wij staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk 
kondig ik u allen aan. Tijd om allen die verstrooit zijn 
bijeen te brengen en te verzoenen in Jezus’ Naam.

Allen een goede voorbereiding. U bent van harte 
welkom op weg naar een zalig Kerstmis en op weg 
naar een voorspoedig en gezegend nieuwjaar van de 
Heer. L.D. A.D. 2020

Pastoor Jos Hermans.

In dit kerstpoppenspel staat de geboorte van Jezus 
centraal. Een Redder is ons geboren! 
Hoofdpersoon is Herman Janssen, een doorsnee 
burger, die zijn geluk probeert te vinden in een wereld 
van geld en bezit. 

Ook Franciscus, de arme pelgrim, die geen geld, 
maar een koninkrijk van liefde en vrede zoekt, 

speelt een belangrijke rol in het spel. 
Er wordt gespeeld met zelfgemaakte poppen. 
De voorstelling duurt 1 uur. (zonder pauze)

Van harte welkom.
Datum:  29 december  Aanvang 14.00 u
Locatie:  in de parochiekerk Hogestraat 4 te Druten.

De arme pelgrim
Uitnodiging voor het Poppentheater: 

(voor groot en klein)
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Zaterdag   7 december vooravond collecte Adventsactie
19.00 u Eucharistie Dorpshuis ’t Trefpunt te Deest

Zondag  8 december   2e zondag van de Advent   
09.30 u  Eucharistie   Parochiekerk H.H. Ewalden m.m.v. St. Ceciliakoor   
Zondag  15 december   3e zondag van de Advent collecte Adventsactie  
09.30 u   Eucharistie   Parochiekerk H.H. Ewalden  m.m.v. St. Ceciliakoor 
Zondag  22 december   4e zondag van de Advent  
09.30 u Eucharistie   Parochiekerk H.H. Ewalden m.m.v. St. Ceciliakoor

Kerstavond 24 december
18.30 u  Gezinsviering – kerstverhaal – parochiekerk H.H.Ewalden
21.00 u Kerstviering m.m.v. de zanggroep – dorpshuis de Lier te Puiflijk
23.00 u Nachtmis m.m.v. Sint Ceciliakoor – parochiekerk H.H. Ewalden

Eerste Kerstdag 25 december
09.30 u Dagmis m.m.v. koor Cantorij – parochiekerk H.H. Ewalden
11.00 u Dagmis m.m.v. fanfare Eendracht – dorpshuis de Meent te Afferden  
11.00 u Dagmis m.m.v. gemengdkoor – voormalige Antonius Abt kerk te Horssen

Tweede Kerstdag 26 december
09.30 u  Eucharistie – dorpshuis ’t Trefpunt te Deest
11.00 u Eucharistie – dorpshuis de Lier  te Puiflijk

Zondag 29 december Hoogfeest H.Familie
09.30 u  Eucharistie m.m.v. Sint Ceciliakoor – parochiekerk H.H. Ewalden

Zaterdag 4 januari Hoogfeest Drie Koningen
19.00 u  Eucharistie – dorpshuis ’t Trefpunt te Deest

Zaterdag 18 januari 
19.00 u Eucharistie – dorpshuis ’t Trefpunt te Deest

Overzicht van diensten in de Advent  
en met Kerst in de parochie

(voor groot en klein)
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Zo’n 60 belangstellenden hebben deze avond be-
zocht. Naast informatieverstrekking door gemeente 
Druten (wethouder Van Elk), vereniging Dorpshuizen 
en Kleine Kernen (Odile Jansen) en de werkgroep 
Dorpsraad in oprichting (Koen van Aanholt), heeft De 
heer Van Tilborg van dorpsplatform Bergharen zijn 
ervaringen gedeeld. Nuttig en interessant.

Het tweede deel van de avond was interactief, 
waarbij de aanwezigen ideeën konden inbrengen 
met betrekking tot vijf thema’s, die allemaal met leef-
baarheid te maken hebben. De inbreng is inmiddels 
gesorteerd en zal worden uitgewerkt naar concrete 
acties, die tijdens de volgende bijeenkomst in januari 
2020 zullen worden gepresenteerd aan het dorp.

Aan het eind van de avond is een oproep gedaan 
voor een werkgroep die zich gaat bezighouden met 
de herinrichting van het Trefpuntplein en een veilige 
schoolzone. Ook gaat een groep meedenken over 
het openbaar groen in Deest, samen met gemeente 
Druten. Al met al bleek er ruim voldoende draagvlak 
voor een dorpsraad.

Tijdens de evaluatie van de avond enkele weken 
later is formeel de dorpsraad opgericht en een 
bestuur geïnstalleerd. Onder de naam Stichting 
Dorpsraad D’n Drôad zal de dorpsraad verder 
werken. Harry van Geelen is benoemd tot voorzitter. 
De andere vijf bestuursleden zijn Marc Alewijn, Berry 

Donderdag 3 oktober j.l. heeft een eerste bijeenkomst onder leiding van Bart van Gelder plaatsge-
vonden in ‘t Trefpunt met betrekking tot de oprichting van een dorpsraad voor Deest.

DORPSRAAD D’N DRÔAD EEN FEIT!

van den Broek, Rolf Janssen, Erik van den Broek 
en Koen van Aanholt. Het bestuur is bereikbaar op 
dundroad@gmail.com.

De prijsvraag voor de naam voor de dorpsraad is 
gewonnen door Bianca Sanders, die deze pakkende 
en representatieve naam bedacht.

De volgende openbare bijeenkomst van de dorps-
raad staat gepland op donderdagavond 23 januari 
2020 en begint vanaf 19.30 uur in het Trefpunt. Alle 
Deestenaren zijn van harte welkom om vrijblijvend 
binnen te lopen en mee te praten met onderwerpen 
die voorbij komen.

Met vriendelijke groeten, Bestuur Dorpsraad D’n 
Drôad

Harry van Geelen (vz.)

Marc Alewijn (penn.)

Koen van Aanholt (secr.)

Berry van den Broek

Rolf Janssen

Erik van den Broek
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VAN DE BESTUURSTAFEL

LEDENVERGADERING 6 NOVEMBER
Zoals eerder in Deest Nieuws vermeld, hebben we 
de overstap gemaakt van een achterbanvergadering 
naar een ledenvergadering. Woensdag 6 november 
j.l. is deze eerste ledenvergadering gehouden. In het 
kort zijn de volgende zaken besproken:

Bestuur
De ledenvergadering heeft ingestemd met de benoe-
ming van Jos van der Donk als voorzitter. Daphne 
van de Pas heeft zich teruggetrokken uit het bestuur 
i.v.m. drukke andere werkzaamheden.

Chris van Rossum
We hebben even stilgestaan bij zijn overlijden. Tonny 
van den Broek herdenkt Chris in deze uitgave van 
Deest Nieuws.

Wilgenland
Enkele maanden geleden heeft Dorpslijst Deest een 
kritisch geluid laten horen in de Gelderlander t.a.v. 
de stagnatie in de ontwikkelingen van deze wijk. 
Woningstichting Woonwaarts heeft zich dit aange-
trokken en inmiddels zijn er gesprekken geweest. 
Met name over de communicatie en prioritering van 
het Wilgenland. Toegezegd is, dat van alle projecten 
van Woonwaarts binnen de gemeente Druten het 
Wilgenland bovenaan de prioriteitenlijst staat. Dit is 
ook afgestemd met de gemeente Druten. Wij blijven 
dit dossier kritisch volgen!

Beste inwoners van Deest

Zoals u inmiddels van ons gewend bent, geven wij hieronder wederom een inkijk in de onderwer-
pen, waarmee wij als Dorpslijst in de afgelopen tijd bezig zijn geweest.

 ’T Klosterhufke
De school in Deest is aan vervanging toe tussen nu 
en 5 jaar (de school in Afferden tussen 5 en 10 jaar). 
In de gesprekken, die gaan volgen vanuit en met het 
bestuur van de scholen, wordt vanuit de Dorpslijst 
ingezet op een besluitvorming over 5 jaar(omdat de 
school nog prima voldoet en pas recent is verduur-
zaamd). Speerpunt blijft het behoud van een school 
in Deest.

Drijvende zonnepanelen
De ledenvergadering staat achter het standpunt van 
het bestuur van de Dorpslijst. De kern van dit stand-
punt is, dat Dorpslijst Deest op voorhand open staat 
voor alle duurzame projecten, die worden bedacht en 
gepresenteerd. We zullen deze projecten kritisch en 
constructief volgen. Een belangrijk aspect daarbij is, 
dat het uiteindelijk ook in het belang moet zijn voor de 
inwoners van Deest ( bijvoorbeeld door het oprichten 
van een energiecorporatie).

Ravestein
Door het bestuur zijn vragen gesteld aan het college 
van Burgemeester en Wethouders over de stand van 
zaken m.b.t. de uitbreiding van Ravestein.
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Kort en klein
Inmiddels is de Dorpsraad opgericht.
Aandacht voor het vaak niet terugplaatsen van de 
versmallingen in de Vriezeweg, na het passeren van 
zwaar transport.
Opnieuw aandacht voor straatmeubilair (zoutbakken, 
wit maken van bollen op kruispunten).
Er komt een werkgroep om het openbaar groen in 
Deest in kaart te brengen.
Er komt een werkgroep om het Trefpuntplein te 
herinrichten.
Tot zover de ledenvergadering.

SPEELTUIN

Inmiddels is het plan speeltuin afgerond met het 
plaatsen van een schommel.

Namens het bestuur van Dorpslijst Deest (Erik, Koen 
en Boy) en ons raadslid Ellen, wil ik u allen alvast 
hele fijne feestdagen toewensen en een mooi 2020, 
waar we als Deest trots op zullen zijn,

Jos van der Donk, voorzitter.

KERSTSTERREN 
VERKOOP

zaterdag 
14 december 2013
tussen 11.00 uur en 16.00 uur

€ 3,-

1 Kerstster 

DWEILORKEST “DE KLEPZEIKERS” DEEST
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406 daarvan werden verzameld via petities.nl en 
de andere 476 handtekeningen werden in Deest 
aan de deur gezet. In totaal komen zo’n 600 
handtekeningen uit Deest zelf.

‘We zijn heel erg blij met dit resultaat…’ vinden 
de initiatiefnemers, de Vereniging Uivermeer en 
Stichting de Uiver. ‘We hadden zeker een paar 
honderd handtekeningen verwacht, maar dit hoge 
aantal bevestigt dat veel mensen dit commerciële 
park niet zien zitten in een vis- en natuurgebied’.

Natuur opofferen
Het belangrijkste bezwaar is dat voor dit zon-
nepark natuur moet wijken. 
Hiermee zou Druten eerdere 
beloften aan Deest schenden en 
bovendien is het opgeven van 
natuur een slechte zet in de strijd 
tegen klimaatverandering. Er zijn 
genoeg plekken in de gemeente 
Druten waar ook duurzame 
energie opgewekt kan worden. 

De handtekeningenactie tegen een commercieel mega-zonnepark op het Uivermeer heeft 882 hand-
tekeningen opgeleverd. 

BIJNA 900 HANDTEKENINGEN TEGEN 
MEGA-ZONNEPARK UIVERMEER

Bovendien is dit  enorme zonnepark een ver-
dienmodel van een commercieel bedrijf dat geen 
enkele binding heeft met deze regio. 

Vereniging Uivermeer gaat de handtekeningen nu 
zo snel mogelijk aanbieden aan de gemeenteraad 
in Druten. De gemeente kan het bezwaar van 
zoveel inwoners en sympathisanten niet negeren!’ 

Vereniging Uivermeer
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