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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,

DeestNieuws, jaargang 6, nummer 1.

Allereerst willen wij van de redactie U als trouwe lezers nog een gelukkig en gezond 2020 wensen. 

Voor U ligt het eerste nummer van 2020. Na 33 jaargangen SCD’33 Nieuws is dit alweer de 6e jaargang 
van het DeestNieuws. In 1981 werd het eerste SCD’33 Nieuws uitgebracht door Hans van Haalen en 
Hans Peperkamp. Door het sluiten van de kerk, het verdwijnen van het Parochie nieuws, werd in 2015 in 
overleg en samenwerking met SCD’33 om niet alleen voor haar leden, maar voor alle inwoners van Deest, 
de eerste jaargang van het DeestNieuws uit te brengen. Vanaf de 1e jaargang zorgt de Bond van Ouderen 
in Deest voor de verspreiding. Wij merken dat de verenigingen steeds vaker gebruik maken van dit mooie 
blad. Sinds december jl. is het DeestNieuws ook te lezen op internet via de sites van SCD’33 (http:/www.
scd33.nl) en Dorpshuis ‘t Trefpunt (https://www.trefpuntdeest.nl/).  

Het herstel van Martin de Louw verloopt zeer voorspoedig. Zijn revalidatie in de Sint Maartenskliniek is 
inmiddels beëindigd en hij werkt nu thuis verder aan zijn herstel. Hij heeft nog veel rust nodig en bezoek 
alleen op afspraak. De lay-out van deze editie is weer verzorgd door Barry de Louw, die wederom prima 
werk heeft geleverd.

In het DeestNieuws van februari /maart uiteraard een vooruitblik op de Carnaval 2020. Op de voorpagina 
een foto van onze nieuwe Prinsenechtpaar Prins Theo &  Prinses Barbara Spanbroek en Jeugdprins Milan 
Wijnia. (foto gemaakt door Marjolein Cornelisse). De vaste rubriek van Harry Levelink (Grada van Welie) 
en Alzheimer Café), de rommelmarkt van Slagwerkgroep Excelsior en nog veel meer.

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, Dorps-
huis ’t Trefpunt en in Druten Bij Nett Lifestyle in de Hogestraat 83.
Plaatsing van Uw berichten, eventueel voorzien van een foto, is geheel gratis. Bedrijven groot en klein 
kunnen hun onderneming in dit mooie blad promoten. Voor de kosten hoeft U het niet te laten. (Zie adver-
tentiepagina 14). De administratieve (financieel) verwerking van het DeestNieuws wordt uitgevoerd door 
SCD’33.
Inleverdatum voor het volgende nummer is uiterlijk 29 maart 2020. Het volgende Deestnieuws verschijnt 
dan ongeveer 10 dagen later.

Veel leesplezier, Alaaf!

De redactie Martin, Hans & Barry
Deestnieuws@gmail.com
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Het begon natuurlijk al met de bouw van de kerk. 
Geurt Willems van Welie was in feite de eerste grote 
sponsor voor deze kerk. Hij was de vader van Jan, 
Grada en Antonius van Welie. Geurt financierde de 
sloop van de Antoniuskapel, zoon Jan zette het werk 
voort door voor het uitgraven van de fundamenten 
van de kapel iemand in te huren. In juli 1858 was er 
van de Antoniuskapel niets meer te zien. Dus toen 
burgemeester Meijer van Druten in augustus 1858 
de Antoniuskapel aan het parochiebestuur van Deest 
verkocht, bestond die al niet meer. 

Voor de bouw van de eerste kerk en pastorie 
betaalden Jan en Grada van Welie al ruim 25.000 
gulden. En ook de tweede pastoor (Joannes van 
Dijck was dat) bleef goed bevriend met de broer 
en zus. Hij ontving voor zijn levensonderhoud een 
bedrag van bijna 2.500 gulden. Geen wonder dat de 
derde pastoor, Franciscus van Lankveld, als eerste 

aan deze broer 
en zus dacht om 
de bouw en het 
onderhoud van het 
klooster te kunnen 
financieren. 
Ook andere 
Deestenaren 
zorgden ervoor 
dat het klooster in 
stand kon blijven. 
Vaak werden 

In de vorige editie van Deest Nieuws kon u lezen hoe de familie van Welie aanzienlijke bedragen 
doneerde om het klooster gebouwd te krijgen. Maar daar bleef het niet bij. In de annalen van de 
parochie komt de naam van Welie ook regelmatig terug.

GRADA VAN WELIE

aanzienlijke bedragen nagelaten aan de parochie, 
om gedurende een groot aantal jaren enkele keren 
per jaar een (gezongen) H. Mis te lezen. Daar 
stond vaak  dan ook nog de bepaling bij dat een 
deel van de nalatenschap bestemd was voor “het 
Liefdesgesticht”. Maar de grote financiers waren wel 
broer en zus van Welie. Jan en Grada lieten niet 
alleen aanzienlijke bedragen na, zo hielden ook een 
flinke vinger in de pap. 
Jan van Welie was 64 jaar toen hij de bouw van het 
klooster min of meer op zich nam. Uiteindelijk heeft 
hij er nog een jaar of tien van kunnen genieten. De 
grote kerk- en kloosterbouwer van Deest stierf op 
7 februari 1894. En vanaf dat moment was het zijn 
zus Grada, die samen met pastoor van Lankveld 
alle kloosterzaken regelde. Toen zij haar einde 
voelde naderen, heeft ze de pastoor nog een hele 
rits wensen en wilsbeschikkingen ten aanzien van 
zowel de parochie als het ‘Liefdesgesticht’ op papier 
laten zetten. Ook de pastoor zelf kwam er goed van 
af. Om te beginnen vermaakte ze 10.000 gulden aan 
de parochie, waar missen voor gelezen moesten 
worden. De pastoor zelf kreeg 1.000 gulden om te 
voorzien in zijn levensonderhoud. Voor olie in de 
godslamp zowel in de kerk als in het klooster schonk 
Grada 500 gulden elk en voor licht bij het beeld van 
O.L. Vrouw ook 500 gulden. Grada vond het heel 
belangrijk dan jongens en meisjes die de communie 
deden, netjes gekleed waren. Voor ouders die daar 
geen geld voor hadden, trok ze ook 500 gulden uit. 
Jan en Grada hebben geen van beiden in het 
gasthuis van de nonnen gewoond. Ze werden op hun 
eigen boerderij verzorgd door Mijntje van Grootvorst 
en Koos van Kouwen. Aan beiden liet ze 1000 gulden 
na en van de pachtpenningen die arme mensen 
haar verschuldigd waren, “mocht wel wat worden 
kwijtgescholden!”

Het monumentale graf op ons kerkhof; de hoofdrolspelers 
rond kerk en klooster:  Geurt, Jan en Grada van Welie 
met de witte schilden. Daaronder het pastoorsgraf, waarin 
de pastores van Lankveld, van Zutphen en Verhoeven.
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Het Alzheimer Café besteedt op maandag 2 maart 
aandacht aan mondzorg.
Tandarts en specialist mondzorg bij dementie dr. W. 
Kluter legt uit waarom juist bij deze groep mensen 
goede mondzorg zo belangrijk blijft. Op maandag 6 
april vertellen Wilma du Bois en Wilma Schutte hoe 
je het ook bij dementie met elkaar fijn kunt houden. 

Het Alzheimer Café geeft voorlichting aan iedereen 

ALZHEIMER CAFÉ

Verder liet ze 
alles wat ze 
had na aan het 
klooster, met twee 
uitzonderingen: er 
moest 5000 gulden 
naar Bergharen en 
ook 5000 gulden 
naar Puiflijk om in 
die “achtergebleven 
oorden” een 
klooster te laten 
bouwen. In Puiflijk 
is er inderdaad in 

1898 een klooster met meisjesschool en klooster 
gekomen. Tegenwoordig kennen we dat complex als 
‘Maartenshof’, het appartementencomplex tegenover 
de basisschool. In Bergharen duurde het nog tot 
1909. Geen van beide heeft Grada nog kunnen zien, 
ze overleed op 26 november 1896.
Aan de parochie en het klooster in Deest liet Grada 
na haar overlijden, nog behoorlijk wat na: zo’n 25 

ha. bouwland in Deest en in Winssen, het complete 
klooster met tuin, een bedrag in contanten en een 
hoeveelheid aandelen in o.a. de Amerikaanse 
spoorwegen. Als de pacht van de landerijen niet 
toereikend zouden zijn om het klooster in stand 
te houden, mocht er uit het contante geld worden 
bijgelegd. Maar wat er na exploitatie en onderhoud 
aan het klooster overbleef, kon aan de armen of aan 
andere godsdienstige doeleinden worden besteed. 
Dit naar goeddunken van de pastoor.  Maar de 
renten uit de belegde gelden moesten ten goede 
komen, voor één derde aan de ‘Broederschap van 
Franciscus Xaverius’ (voor missiewerk in Azië), voor 
één derde aan de Afrikaanse Missie en voor één 
derde de kweekschool voor onderwijzeressen in Den 
Bosch. Twee dagen voor haar dood bedacht Grada 
nog dat ze Azië en Afrika wel goed had bedacht, 
maar dat ze Amerika was vergeten. Ze liet pastoor 
van Lankveld dus nog opschrijven dat er ook 5000 
gulden naar de missie in Suriname moest. En de 
pastoor zelf schonk ze haar ruststoel.

Harry Levelink

die met dementie 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

Pastoor van Lankveld
Bron: Stichting Het Uden-archief 
van Bressers
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Zaterdag 18 januari was het dan eindelijk zover, de 
Pronkzitting van Deest. Een avondvullend pro-
gramma waarin sommige Deestenaren wel heel erg 
in de gaten zijn gehouden door de wijkagenten Coby 
en Gerrit.  Na een spectaculair optreden van power 
vrouwen die de Raad van 11 wel wilden overnemen 
kwam de bekendmaking van het Boerenbruidspaar 
2020, Belinda uut de grote stad en Casper van ‘t 
platte land. Zij zullen zaterdag 8 februari in de onecht 
worden verbonden. De Kaderdames zagen het deze 
avond een beetje ‘zwart / wit’ en de Ganzenkneuters 
& Co waren wel toe aan een staking. De gehele 
avond door werden er filmpjes vertoond met kandi-
daten die op de vlucht waren maar niet iedereen was 
het gelukt om uit de handen te blijven van de prinsen 
commissie. Om 11 over 11 was het moment dan 
toch daar, de winnaars van het jachtseizoen kwamen 
tevoorschijn Prinses Barbara d’n Urste en Prins 
Theo d’n Twidde. Het allereerste Prinsenpaar van 
Deest. Zij zullen deze carnaval worden bijgestaan 
door adjudant Louis, hofdames Lindy en Nienke en 
opperschenker Lars. Hun motto ‘Als prinsenpaar is 
niets ons te mal, wij vieren met jong en oud carnaval!

Zondag 19 januari de jeugd pronkzitting. Ook 
op deze jeugdige gezochten werd jacht ge-
maakt. Na een spannende jacht kwam daar 
Milan d’n Urste als jeugdprins naar voren. 
Samen met adjudant Kick en pages Nena 
en Kate zal hij er met alle jeugd uit Deest 
er een spetterende carnaval van gaan 

Het jachtseizoen is geopend, daarmee werden we begin november gewaarschuwd en er 
volgde een wanted poster met gezochte kandidaten. Of we er allemaal naar wilden uitkijken 
want er moest toch echt een nieuwe Prins, Prinses of Prinsenpaar en Jeugd Prins(es) komen 
in het Golvenrijk.

ALAAF!

maken. Zijn lijfspreuk ‘Met mij als jeugdprins voorop, 
wordt het alle dagen knallen! We gaan zingen, 
dansen en feesten tot we erbij neervallen!’

Inschrijven voor de optocht op zaterdag 22 februari in 
Deest kan nog tot 31 januari a.s. via de website  
www.optochtenmaasenwaal.nl 

Aanmeldingen voor het ziekenbezoek kunnen nog 
t/m 7 februari worden doorgegeven via 
info@devrolijkegolf.nl 

Voor ons bestuur zijn we op zoek naar nieuwe 
bestuurs- en of commissieleden. Lijkt het je leuk om 
mee te denken en organiseren met alles wat met 
carnaval te maken heeft laat dan snel iets van je 
horen via info@devrolijkegolf.nl 

Wij wensen iedereen een fantastische carnaval!

Namens het bestuur CV de Vrolijke Golf.
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8 februari Boerenbruiloft 
Vanaf 19.30 uur in ’t Zwaantje 

16 februari Ziekenbezoek

22 februari Optocht en Bal
Start optocht 13.41 uur vanaf ’t Trefpunt plein

23 februari Pyjama ontbijt
11.00 uur in ‘t Zwaantje
(alleen voor leden)

PROGRAMMA DE VROLIJKE GOLF 2020

23 februari Snotneuzenbal
Vanaf 15.00 uur in ’t Trefpunt
26 februari Heilige mis
19.00 uur in ’t Trefpunt
 
26 februari Haring Happen 
20.00 uur ’t Zwaantje
(alleen leden)
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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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In stilte wandelen met een kleine groep mensen 
versterkt de stilte. Op enkele mooie plekken 
op de wandeling zingen we op een intuïtieve 
manier samen lange tonen. Het is telkens weer 
wonderlijk om te ervaren, hoe dit samen klinkt 
én hoe door het zingen de verbinding met 
zowel de stilte, als met de natuur sterker en 
dieper wordt. 

André Janssen leidt de wandeling in met een 
intentie en een eigen gedicht. Jacqueline van 

In september zijn we gestart met onze leden-
werving actie 30+. Deze werving was erg suc-
cesvol! Meer dan tien mensen zijn nu ook echt 
lid geworden van “Slagwerkgroep Excelsior 
Deest Horssen”. Al onze nieuwe leden zijn 
zeer enthousiast en veel van hen hadden nooit 
gedacht ooit nog eens een muziekinstrument 
te gaan bespelen. Het ging zelfs zo goed dat 
zij mee mochten doen aan het Kerstconcert in 
Horssen dat zaterdag 28 december plaatsvond. 
Dat was werkelijk een succes!! We hebben 
n.a.v dit concert al 10 nieuwe aanmeldingen 
voor weer een nieuwe ronde en die gaat deze 
maand starten. Hebt u interesse dan kunt u 
mailen naar: Letsdrum30plus@gmail.com. 

Vind je het fijn om in stilte én om in verbinding met de natuur te zijn? Wandel dan mee met een 
stiltewandeling door de Deester uiterwaarden. 

30+…bedoelt voor mensen die de kans, die er voor hen ligt, met 2 handen aangrijpen om een 
instrument te gaat bespelen.

STILTEWANDELING & KLANKVELD ZINGEN 
IN DE DEESTER UITERWAARDEN

LET’S DRUM 30+ SLAGWERKGROEP 
EXCELSIOR DEEST/HORSSEN

Koolwijk begeleidt het zingen van de klankvel-
den. Zowel André als Jacqueline zijn Dees-
tenaren  en kennen de mooie plekjes van de 
uiterwaarden uit eigen ervaring.

Dinsdag 17 maart. Verzamelen 19.00u op 
Gravendaal 1. De wandeling duurt van 19.30 
tot ca. 20.45u. Kosten bedragen €10. Opgeven 
(graag vóór 15 maart): info@vrijeklanken.nl of 
0487-511568.

Voor meer info 
www.slagwerkgroepexcelsior.nl. 

Op naar een muzikaal 2020!!
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Welke ideeën hebben we voor de optocht, 
de vraag lopen we mee en/of maken we een 
wagen. Op welke muziek gaan we weer een 
nieuwe dans instuderen met de dansgarde. En 
welke nummers repeteren we met de blaas-
kapel om sfeer te brengen als prins en gevolg 
binnenkomt. Hoe gaat we verkleed, wanneer 
leggen we de laatste hand aan de kostuums en 
versiering. De dagen, weken, maanden tussen 
11-11 en Vastenavond vliegen voorbij.  

Iedereen die benieuwd was wie dit jaar de prins 
zou worden weet het weten het in tussen. De 
onthulling heeft plaatsgevonden en het was 
groots. Ik wens ze een prachtige tijd toe met 
allen in de residentie van de vrolijke Golf, groot 
en klein. Alaaf.

Van harte gefeliciteerd !! Carnaval brengt elk jaar tal mensen op de been. Meer dan alleen tijdens 
de officiële carnavalsdagen voor Vastenavond komen mensen bijeen rondom de nieuwe prins en 
zijn lijfspreuk. 

WOORDJE VAN PASTOOR HERMANS 

Dit jaar is opnieuw op woensdagavond in dorps-
huis ‘t Trefpunt, kloosterzaal in de parochie H. 
Franciscus en H. Clara opleggen van askruisje.  
Thema dit jaar is: goed, beter, best . Ik heet u 
graag welkom in Gods Naam en nodig u allen 
van harte uit de Mis bij te wonen. Bij alle lol en 
uitgelatenheid, zwieren en zwaaien, hossen en 
dansen, doet een uurtje bezinnen en bidden 
geen kwaad na Vastenavond.

We zien de prins verder op vrijdag 21-2 met de 
prins uit Afferden Druten, Horssen en Puiflijk 
graag op de pastorie; het parochiecentrum, ver-
schijnen voor een informeel samenzijn en het 
hijsen van de vlag. In de avond gaan ze naar 
de burgermeester voor de officiële sleutelover-
dracht en regeert uw prins vier dagen te Deest. 

Gebed om Gods zegen: 
God zegene u en behoede u en doet Zijn 
aangezicht over u lichten en zij u genadig in de 
residentie en op straat, waar de prins enthousi-
ast met u carnaval gaat vieren. Alaaf.
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Deze woorden geven hoop voor de toekomst,zeker 
als we ze combineren met de woorden die we vaak 
horen in verband met Jezus’ geboorte :”Want een 
kind is ons geboren,een zoon is ons gegeven en 
de vorstelijke heerschappij zal op zijn schouders 
rusten.Hij zal worden genoemd...Vredevorst.”(Jesaja 
hoofdstuk 9 vers 6)
Als Jezus Vredevorst wordt genoemd betekent dit 
dus dat hij gaat regeren en dat zijn regering vrede 
gaat brengen voor ons! Vrede:dat is pas echt goed 
nieuws! Toen Jezus op aarde was leerde hij ons al 
bidden voor deze regering.

Met interesse las ik de beginwoorden van het artikel:”Het kan niet anders dan dat wij
aan de vooravond van een nieuw tijdperk staan.”

Reactie van een lezer

Kerkdiensten in Kloosterzaal van 
het dorpshuis  ’t Trefpunt

Wellicht kent u de volgende woorden nog:”Onze Va-
der in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden.Laat 
Uw koninkrijk komen. Laat Uw wil gedaan worden op 
aarde net zoals in de hemel.” (Mattheus hoofdstuk 6 
vers 9+10)

Dit koninkrijk met Jezus als Vredevorst gaat er dus 
voor zorgen dat Gods wil ook op aarde gedaan 
wordt! Ja, we staan inderdaad aan de vooravond van 
een mooi nieuw tijdperk!

Vriendelijke groeten ,Jacqueline Smits

Zaterdag   15 februari - 19.00 uur 6e zondag door het kerkelijk jaar.

Aswoensdag  26 februari - 19.00 uur m.m.v. CV de vrolijke golf. 
  Begin van de 40dagentijd, de voorbereiding op Pasen.

Zaterdag   14 maart - 19.00 uur 3e zondag vd 40dagentijd, 
  extra collecte vastenactie en verkoop wereldwinkel 

Zaterdag  28 maart - 19.00 uur 5e zondag vd 40dagentijd.

Meezingen in mannenkoor
Het St. Caecilia koor zoekt uitbreiding van haar zangers voor de erediensten en uitvaarten. Wilt u meezingen bij 
het kerkkoor? Van harte welkom. Zingen en gezelligheid gaan bij ons samen. Jacqueline van Koolwijk is sinds 
enkele jaren onze dirigente en muziektherapeute. Wij repeteren op woensdagavond van 20.00 u tot 21.45 u op 
het parochiecentrum, Hogestraat 4 te Druten. U kunt zich aanmelden kan bij Pieter Lewiszong. 
Telefoonnummer 0487-512173.
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Voor en tegenstanders laten van zich horen. De 
vereniging Uivermeer opgericht door de naaste 
bewoners die ruim 882 handtekeningen hebben 
opgehaald waarvan 600 handtekeningen uit 
Deest. De politieke partijen Dorpslijst Deest en 
de Fractie Sociaal Maas en Waal geven hun 
visie. Als je naar de 600 handtekeningen kijkt 
is het goed dat de inwoners van Deest zich zo 
massaal laten horen. 

Helaas werd de inloopavond van Groen Leven 
op 16 januari jl maar door 50 mensen bezocht. 
De verantwoordelijke van de gemeente Druten 
schitterde door afwezigheid en moet je ook de 
600 handtekeningen in het juiste perspectief 
zien. Er zijn zoveel tegenstellingen: bescher-
ming natuur versus de bouw/ boeren/ 120 of 
100 km per uur. Maar ook de vraagstelling 
Zonnepanelen op het water versus op land-

In dit DeestNieuws veel informatie over de Uivermeertjes en de plannen 
voor een drijvend zonnepark. 

DE UIVERMEERTJES

bouwgrond. Ook de gemeente Druten heeft 
te maken met landelijke politiek en zal aan de 
doelstellingen moeten voldoen. 
Het is belangrijk dat eenieder Deest centraal 
stelt en individuele belangen ondergeschikt 
maakt. Hoe zou Deest er hebben uitgezien als 
de oorspronkelijke plannen in de Ganzenkuil 
zouden zijn uitgevoerd of de plannen met 
wonen aan de dijk. De plannen voor een nieuw 
dorpshuis met winkels en appartementen. De 
plannen voor behoud van de kerk enz. Door 
DEEST centraal te stellen kan er, als de politiek 
besluit de plannen uit te voeren, er voor DEEST  
een aanzienlijk bedrag beschikbaar komen wat 
ingezet kan worden voor sociaal maatschappe-
lijke projecten en/of verduurzaming. 

Wij hebben Groen Leven kunnen overtuigen 
van het financieel belang voor DEEST.

Jos Verploegen en Hans Peperkamp
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Op de avond waren deskundigen van en namens 
Groen Leven aanwezig die uitleg konden geven 
over de techniek, over de ecologie, het vergun-
ningsproces en de gebiedsfondsen voor de natuur 
en de lokale omgeving. Er waren zowel voor-als 
tegenstanders op de avond aanwezig met verschil-
lende standpunten zoals;
“We zijn voorstander van duurzame energieopwek-
king, maar niet op deze plek.”
“Zo’n project moet ergens komen, beter dan op 
landbouwgrond’.
“Mooi om te zien dat er iets met de feedback 
gedaan is”.

Gestelde vragen
Er was volop ruimte voor het stellen van vragen. 
Een kleine greep hieruit:
  •  Er zit een bever, wat is de invloed van het 

project op zijn leefomgeving?

Op 16 januari 2020 is een inloopbijeenkomst gehouden door GroenLeven in dorpshuis ’t Trefpunt 
te Deest van 17:00 tot 20.00 uur. De uitnodiging voor de avond is gedeeld in de (social) media. Aan 
alle stakeholders is een uitnodiging gezonden. De direct omwonenden zijn via Bewonersvereniging 
Uivermeertjes uitgenodigd. In totaal hebben 50 mensen de avond bezocht.

INLOOPBIJEENKOMST UIVERMEERTJES

  •  Hoe zit het met het geluid van de omvormers 
en de transformatoren?

 •  Hoe zit het met de aansluitcapaciteit van 
Liander?. (Het was goed om de informatie 
over de aansluiting te delen, aangezien hier 
wat foutieve informatie over in omloop was).

 •  Waar zit de aansluiting op de oever?
 •  Kunnen we (energie coöperatie) hierin partici-

peren?
 • Worden de panelen weer opgeruimd?
 • Hoe wordt het park verankerd?
 • Kunnen we nog varen met een bootje?
 • Gaat het fonds naar het dorp Deest?
 •  Worden de bewoners betrokken bij de beste-

ding van het geld?
 •  Wordt er ook onderzoek gedaan naar invloed 

van het park op de natuur?



DEESTNIEUWS - 16

Suggesties
Op de avond was gelegenheid om met elkaar in 
gesprek te gaan. Er werden door bewoners goede 
suggesties gedaan voor de aanpak en inrichting, 
die we graag vermelden: 

 •  Een deel van de weerstand van de bewo-
ners komt voort uit eerdere beloften van 
gemeente dat de zandwinplas met rust 
gelaten zou worden. Of als natuurgebied te 
boek staat. Bij sommigen leeft de verwach-
ting dat het een recreatiegebied zal worden. 
Bewoners willen graag duidelijkheid op dit 
punt.

 •  Maak duidelijk wat het project oplevert voor 
de omgeving. De lusten-lasten verdeling 
moet duidelijker voor de bewoners uitge-
werkt worden.

Groen Leven heeft de 
volgende voorstellen in 
het kader van dit project:
 o  Samen met Energie-

coöperatie Opgewekt 
Maas en Waal willen 
we nagaan op welke 
wijze zij kunnen 
mee-investeren en 
een aandeel in het 
zonnepark kunnen 
verwerven.

 o  Een Deestergebieds-
fonds kan worden 
ingezet voor sociaal maatschappelijke 
projecten en/of verduurzaming in de Deest 
en kan worden beheerd door de bewo-
nersverenigingen van Deest. De omgeving 
Deest moet de opbrengsten terugzien, en 
we moeten voorkomen dat het fonds uitge-
smeerd wordt over een (te) groot gebied.

 o  Er komt een gebiedsfonds specifiek voor 
beheer en onderhoud van Uivermeertjes, in 
de afspraken met SBNL kan de gemeente 
hier voorwaarden opnemen bijv. over het 
betrekken van bewoners bij de uitwerking 
ervan.

Project informatie
-  De totale oppervlakte van het zonnepark is 

teruggebracht van 20 hectare naar 16,9 hectare
-  De situering van het park is zo veel mogelijk 

naar het zuiden, dichter bij het SAGREX terrein.
-  De afstand van het zonnepark tot de oevers, 

aan de zijde van het wandelpad bij de bewo-
ners, is sterk vergroot tot afstanden tussen 283 
en 192 meter.

- Verhouding water-zonnepark is 75%- 25 %.
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Met een Virtual Reality bril kon men het project 
in 3D zien. Op deze wijze kon men zien hoe het 
drijvende park in het Uivermeertje gesitueerd 
is en zelf ervaren wat de invloed is van het drij-
vende zonnepark, vanuit verschillende hoeken.

https://www.theimagineers.com/zandwinnin
guivermeertje/#Deestersteeg/Mogelijke_Situ-
atie/

Bij het verlaten van de bijeenkomst is gevraagd 
naar een reactie van de aanwezigen. De vol-
gende reacties zijn genoteerd:
 •  Prima bijeenkomst, goed tijdstip
 • Ik vond het educatief, genoeg informatie
 •  Laat zichtbaar zien wat retour komt aan de 

omgeving
 •  Het moet wel ergens komen maar ik vind het 

moeilijk dat het in een natuurgebied moet
 • Jammer dat de gemeente afwezig is
 •  Ik had een open, toegankelijk, goed gesprek 

met de bioloog.

 •  Het is helaas te laat om draagvlak te creë-
ren.

 •  Zeer geporteerd voor zonne-energie maar 
de plek, de plek, de plek

 •  Ik ben nog positiever over het project dan 
toen ik binnenkwam.

 •  Prima project, het moet ergens komen, we 
moeten aan de slag

 • Beter een zonnepark dan een windmolen
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882 mensen ondertekenden deze petitie, 
waaronder 600 mensen uit Deest! We bedanken 
iedereen die ons steunt bij het behouden van 
het natuurgebied. In de Raadsvergadering van 
december 2019 presenteerden wij de handteke-
ningen aan College van B&W en Gemeenteraad. 
De nadruk van onze speech lag op behoud van 
de natuur, die immers is toegezegd na de ont-
zanding. Wij blijven de gemeente oproepen haar 
afspraken en beloften na te komen en elk stukje 
natuur te koesteren, juist in deze tijd.

Tel uit je winst?
Ook vroegen we aandacht voor het feit dat de 
winst en subsidie van dit park niet naar Druten 
gaat, maar naar het commerciële bedrijf Groen-
Leven. Op basis van kengetallen en informatie 
van GroenLeven is berekend dat ruim 80% van 
de mogelijke winst (ca. 14,7 mln.) naar Groen-
Leven gaat, ook al worden we lekker gemaakt 
met groenfondsen en vergoedingen – waarover 
nog geen akkoord is bereikt met de gemeente. 
GroenLeven is marktleider in zonne-energie 
in Nederland en dochteronderneming van het 
Duitse concern BayWa r.e., dus een buitenland-
se multinational. Wij vinden het een slecht idee 
om onze energie-opwekking en onze natuur zo 
uit handen te geven.

Erkenning natuur
De gemeente Druten heeft ons laten weten dat 
veel nog onzeker is. Het plan is nog niet definitief 
uitgewerkt en ingediend. Er zijn financiële risico’s 

In oktober gingen we langs de deuren om uw handtekening te vragen tegen een mega-zonnepark 
op natuurgebied het Uivermeer. 

ONRUST OVER MEGA-ZONNEPARK 
UIVERMEER

voor de gemeente en risico’s voor de natuur 
zijn niet voldoende onderzocht. Als Vereniging 
Uivermeer houden wij de vinger aan de pols. Wij 
begrijpen dat de gemeente Druten moet bijdra-
gen aan de energietransitie en daar zijn wij ook 
voor. Maar dit kan nog steeds op andere locaties 
en hoeft niet op een natuurgebied. Wij willen dat 
de gemeente het Uivermeer, inclusief water, als 
natuurgebied behoudt voor Deest. Natuur hoort 
onder aan de lijst met opweklocaties te staan, en 
zeker niet bovenaan zoals nu gebeurt met het 
Uivermeer. Natuur levert een belangrijke bijdrage 
aan het klimaat en daar moeten we zuinig op 
zijn. Samen met u en andere betrokkenen zoals 
stichting de Uiver maken wij ons daarom sterk 
voor behoud van ons natuurgebied!

Wilt u ondersteunend lid worden en op de hoogte 
blijven van onze activiteiten? Stuur dan een 
bericht naar vereniging.uivermeer@gmail.com 

Vereniging Uivermeer
Bestuur: Wil van den Broek, Cor Litjens, Ans ter 
Voert, Vashti Peters, Hanneke Tax 
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Nieuwjaarsbijeenkomst leden

Op 15 januari heeft het bestuur samen met de 
leden geproost op het nieuwe jaar. Het was 
een informeel samenzijn, waar uiteraard ook 
gesproken is over de uitdagingen in 2020 en 
de jaren daarna. U moet dan denken aan de 
volgende onderwerpen: zonnepanelenproject 
Uivermeertjes, Wilgenland, Dorpsplein, toe-
komst van onze basisschool en de eventuele 
fusie van de gemeenten Druten en Wijchen. 
In de komende uitgaven van Deest Nieuws hou-
den wij u hiervan op de hoogte.

Hondenpoep
Regelmatig worden wij aangesproken over het 
tekort aan zogenaamde “poepbakken” voor de 
zakjes hondenpoep. Graag willen wij van u, als 
inwoners weten, waar u meer van deze ‘poep-
bakken” geplaatst zou willen zien. Laat ons dat 
s.v.p. weten via 
info@dorpslijstdeest.nl. 

Markeringspunten in de berm
Door onze inwoners wordt opgemerkt, dat de 
witte verf op de verschillende markeringspunten 
( witte bollen etc.) langzaam aan het verdwij-
nen is. Als bestuur willen we deze klus graag 

Beste inwoners van Deest

Via Deest Nieuws houden wij u regelmatig op de hoogte van allerlei onderwerpen, waar Dorpslijst 
Deest zich mee bezig houdt. Mocht u hierover vragen hebben of in gesprek wilt gaan met het be-
stuur, dan kunt u dat laten weten via het e-mailadres van Dorpslijst Deest (info@dorpslijst.nl). 

aanmelden bij “NL doet Oranje Fonds”. Dit is 
de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Dit 
jaar op zaterdag 14 maart 2020. Laat ons via 
info@dorpslijstdeest.nl weten of u hieraan mee 
wilt doet en als u suggesties heeft.

Oorlogsmonument
Binnenkort wordt begonnen met het verplaatsen 
van het oorlogsmonument naar “de overkant”. 
Het dorpshuis wordt steeds meer het mid-
delpunt van ons dorp. Als Dorpslijst vinden wij 
het dan ook heel mooi, dat het monument een 
plaatsje krijgt dicht tegen het “centrum” van ons 
dorp.

Namens Dorpslijst Deest,        
                                                                                                             
Jos van der Donk, voorzitter

info@dorpslijstdeest.nl 
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De kaarten voor vrijdag 13 maart zijn inmiddels 
uitverkocht maar voor zaterdag 14 maart zijn 
nog kaarten verkrijgbaar.

Er wordt een avondvullend programma ten 
gehore gebracht, waarbij het orkest wordt uit-
gebreid  met een combo van toetsen, basgitaar 
en gitaar. Het repertoire is zeer divers; van 
Adèle tot Led Zeppelin, van De Dijk tot Amy 
Winehouse en van Guus Meeuwis tot de An-

drew Sisters. Verschillende nummers zullen 
vocaal ondersteund worden door lokale 

zangers en zangeressen, namelijk: Mark 
en Wim van Dinteren, Jurgen Florus-
sen, Nelleke van de Klok, Birgit Maas, 
Anne Baars, Elise Lamers en Kirsten 

Het orkest van muziekvereniging Eendracht uit Afferden zet Kulturhus de Meent vrijdag 13 en 
zaterdag 14 maart op z’n kop met de tweede editie van Eendracht L!VE. 

TWEEDE EDITIE EENDRACHT L!VE

de Lorijn. Daarnaast maakt DJ Sennsation 
een live remix met het orkest op nummers van 
Avicci en Marco Borsato.

Op zaterdag 14 maart zijn de dansvloer en de 
bar geopend tijdens de sta-editie van Eendracht 
L!VE. Aansluitend verzorgt de DJ een swin-
gende after party.
Kaarten voor deze avond zijn te verkrijgen bij 
Dagwinkel Tonnie Janssen en Van Sommeren 
Elektro in Afferden en via 
www.eendrachtafferden.nl
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Wil jij lekker een uur bewegen/sporten alleen 
heb je geen oppas? Binnenkort willen wij 
de mogelijkheid bieden om met je baby/peuter 
te komen sporten in de sportzaal van Deest.

Wij zorgen ervoor dat de kinderen in de 
sportzaal bij de ouders zijn en dat de ouders 
lekker een uur kunnen bewegen/sporten. 
Tijdens dit uur zal het totale lichaam worden 
getraind door oefeningen die ieder op eigen 
niveau kan doen.
 

OUDER / BABY GYM

Startdatum: Maart 2020 bij genoeg deelname
Tijdstip:  9.00 - 10.00 uur
Locatie:  ‘t Trefpunt Deest Sportzaal

Wil je meer informatie stuur even een mail 
naar info@trefpuntdeest.nl.

JAARLIJKSE 
ROMMELMARKT 
Zoals u wellicht weet houdt Slagwerkgroep Excelsior Deest/Horssen jaar-
lijks in maart een rommelmarkt. Van de opbrengst kunnen wij onze vereni-
ging in stand houden.Natuurlijk kunnen wij deze rommelmarkt niet organiseren zonder mooie bruikbare spullen. 
Wanneer u bruikbare spullen heeft (geen bankstellen, tuinmeubilair en matrassen) kunt u dit aangeven bij het 
bestuur. Wij kunnen in overleg met u, het hele jaar door, de spullen komen halen. U kunt contact opnemen met 
0487-512741  na 18:00 uur of via mail 
PetervdZwaluw@hotmail.com.

Dus wanneer u bruikbare spullen heeft bel gerust en wij komen het halen!
We hebben natuurlijk liever dat u de spullen bewaart ,en komen wij het zaterdags voor de markt ophalen, of u 
kunt ze komen brengen naar het Trefpunt.
 
Alvast bedankt namens de leden

www.slagwerkgroepexcelsior.nl



DEESTNIEUWS - 22

Op 22 januari 2020 zijn de statuten getekend 
bij de notaris en is de stichting ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel. Daarmee is 
de dorpsraad officieel een feit! Er zijn drie 
algemene bestuursleden te weten Berry van 
den Broek, Rolf Janssen en Erik van den 
Broek. Het dagelijks bestuur wordt gevormd 
door Marc Alewijn (penningmeester), Koen 
van Aanholt (secretaris) en Harry van Geelen 
(voorzitter).

Bijeenkomst Trefpunt
Op 23 januari is een 2e avond georganiseerd 
in het Trefpunt. Daarbij heeft de voorzitter 
de avond geopend onder het genot van een 
Drôad-gebakje om de oprichting te vieren. De 
bestuursleden zijn voorgesteld en de doel-
stelling van de dorpsraad toegelicht, waarbij 
verbondenheid een belangrijk begrip is. De 
uitgebreide doelstelling is terug te vinden op 
de facebookpagina van de dorpsraad. Bena-
drukt werd dat de bestuursleden de kar niet 
alleen kunnen trekken. Er is een wisselwer-
king nodig, want samen staan we sterker.

Energietransitie
Hierna werd door de gemeente (Luuk van den 
Bogaard) een korte presentatie gegeven over 
de energietransitie. Veel is nog onduidelijk en 
ligt niet vast. Wel werd aangegeven dat de 
gemeente energiecoaches gaat inzetten die 
de bewoners van huurhuizen kunnen laten 
zien op welke wijze zij energie en dus kosten 

De werkgroep, die in wisselende samenstelling ruim een jaar bezig is geweest met de  
voorbereiding van een dorpsraad heeft Stichting Dorpsplatform D’n Drôad opgericht. 

D’N DRÔAD OFFICIEEL EN VERSLAG  
2E BIJEENKOMST.

kunnen besparen. Voor huiseigenaren komt 
er de mogelijkheid om gratis een energiescan 
te laten maken van het huis om te bezien 
welke besparings- en investeringsmogelijk-
heden er zijn. In 2021 moet er binnen de 
gemeente een warmteplan liggen voor alle 
wijken en dorpskernen met het beeld hoe de 
warmtevoorziening gerealiseerd zal worden, 
zonder fossiele brandstoffen.

Glasvezel
Hierna heeft Leo Scharenborg van Glasvezel 
Buitengebied een beeld gegeven van de 
mogelijkheden van glasvezel in Deest. Na 
de carnaval start een campagne om klanten 
te werven en bij een deelname van 35% van 
de huishoudens in de zomer van 2020 zal 
met de aanleg gestart worden uiterlijk eerste 
kwartaal 2021. Een aansluiting is kosteloos. 
Glasvezel Buitengebied gaat met Woon-
waarts in gesprek over aansluiten van huur-
woningen. In maart volgt nog een uitgebreide 
informatieavond.
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Groenvisie
Vervolgens heeft André Janssen een beeld 
gegeven van de ontwikkeling van de groensi-
tuatie in Deest. Veel is verloren gegaan door 
laagwaardig groen ten koste van biodiver-
siteit. Zijn zeer uitgebreide visie van hoe 
het anders kan heeft de dorpsraad aan de 
gemeente gestuurd als optie om het groen 
binnen Deest aan te pakken en te verbeteren. 
Andrés presentatie is ook terug te vinden op 
onze facebookpagina.

Nieuw dorpsevent
Tot slot heeft Marc Alewijn een oproep ge-
daan om ideeën te opperen voor een Deest 

Een foto van de vrijwilligers van SCD’33 die op excursie 
zijn geweest bij de Steenfabriek Vogelensangh in Deest.  
Jan Hijmans heeft zijn mede vrijwilligers een onvergete-
lijke middag bezorgd.

event. Het wordt weer tijd voor een nieuwe 
activiteit voor het hele dorp en voorstellen zijn 
van harte welkom,  
dundroad@gmail.com.  
Gedacht kan worden aan een winterfair of 
zeepkistenrace.

Na afloop van het programma hebben de 
aanwezigen nog uitgebreid gesproken over de 
energietransitie en het plan met betrekking tot 
de zonnepanelen op de Uivermeertjes.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur D’n Drôad
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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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Wesley Kamp is na het 
‘zetten van weer een 
kraakie’ tijdelijk onderge-
bracht in een arrestan-
tencentrum. Hij houdt de 
kaken stijf op elkaar en wil 
maar niet zeggen waar hij 
de buit heeft verstopt. 
Om die belangrijke 
informatie boven tafel te 
krijgen worden er allerlei 
plannetjes bedacht. Dit is 
de start van vele hectische 
verwikkelingen, zoals het 
dubbelspel van een recher-
cheur met medewerking 
van een zeer aantrekke-
lijke en flirtende studente 
journalistiek. Daartegenover staat een uitgekiend 
ontsnappingsplan van de nadrukkelijk aanwezige  
‘vriendin’ van Wesley, maar onduidelijk is of zij dat 
voor hem doet of voor het geld.
Dan is er ook nog een goedgebekte interieur-
verzorgster die het hare ervan denkt en dat niet 
onder stoelen of banken verstopt, zijn er kibbe-
lende bewakers met uiteenlopende karakters, zo 
punctueel als de ene bewaker is, zo gemakkelijk is 
de andere bewaker. De directrice die haar uiterste 
best doet om alles in goede banen te leiden, maar 
heeft ze het personeel wel in de hand? En krijgt 
de klusjesman zijn klussen wel geklaard? En dan 
is er ook nog een lallende en dronken fan van het 
koningshuis.
Het zijn de ingrediënten voor hectische dagen in 

het arrestantencentrum, zeker als er onverwacht 
hoog bezoek op komst is en zorgt nog meer hec-
tiek tot een verrassende ontknoping.

Voorstellingen zijn op zaterdag 8 en 15 februari 
2020 om 20.00 uur (zaal open om 19.45 uur) en op 
zondag 9 en 16 februari 2020 om 14.00 uur (zaal 
open om 13.45 uur) in het Dorpshuis ‘Het Trefpunt’ 
te Deest.

Kaarten: € 8,50. Jeugd tot 18 jaar betaalt €5,-.

Voor reservering toegangskaarten, bel met Leny 
Peters: 0616325520 of via de mail: 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
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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
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Het is u beslist niet ontgaan dat de weg naar ’t 
Trefpunt weer wordt gevonden door verenigin-
gen, stichtingen en commerciële huurders. Ook 
zijn het afgelopen jaar door diverse inwoners 
feestjes gehouden in ‘t Trefpunt. Wij zijn blij met 
deze ontwikkelingen en ziet het er positief uit 
voor de toekomst. 

Ook kunnen wij u melden dat er plannen zijn 
vanuit het bestuur om de bovenverdieping van 
’t Trefpunt te gaan verbouwen en gebruiksklaar 
te maken. Wij komen hier in een latere editie 
op terug. 

Het is al weer 2 jaar geleden dat wij als beheerders de exploitatie van het Dorps-
huis op ons namen. 

Mocht u in de toekomst wat te vieren heb-
ben, een vergadering of een evenement bij 
ons willen onderbrengen verzoeken wij u niet 
te lang te wachten met uw reservering. Op 
korte termijn een ruimte of zaal huren wordt al 
lastig. Onze agenda loopt redelijk snel vol. Om 
teleurstellingen te voorkomen adviseren wij u 
dan ook de datum, liefst met tijdstip, optioneel 
bij ons vast te laten leggen. 

Dit kan door een e-mail te sturen naar 
info@trefpuntdeest.nl of te bellen/appen naar 
06-51064268. 

Lorenzo Derks en Ellen Thomassen beheerders

Helpt u mee? 
Organiseer de collecte in Deest
De collecteweek is van 11 t/m 16 mei 2020

Houdt u van organiseren en gaat u graag met mensen om? 
Als collecte-organisator heeft u contact met de collectanten uit 
uw wijk, stemt met hen af waar ze lopen, voorziet hen van 
collectebussen, telt de opbrengst en stort het geld af. 

Hier doet u het voor
Voor 1,2 miljoen mensen met een longziekte in Nederland is 
ademen niet vanzelfsprekend. 

Daarom jaagt het Longfonds medische doorbraken aan om zieke 
longen te voorkomen en te repareren. We versnellen 
wetenschappelijk onderzoek, op zoek naar echte oplossingen. 
We willen mensen met een longziekte meer adem geven, meer 
regie over hun eigen leven. En we zetten ons in voor een rookvrije 
generatie. Voor een gezonde leefstijl. En voor lucht die schoon is.

Meld u aan via Longfonds.nl/organisator
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De organisatie van de Feestweek is reeds druk 
bezig en wij danken jullie voor een aantal terug-
koppeling die wij hebben mogen ontvangen.

Zoals jullie weten, zullen we dit jaar het 40-jarig 
jubileum vieren. Daarom bij deze nog even 
herinnering om in uw agenda te noteren.

Feestweek Deest 40-jarig jubileum 24 tot en 
met 30 augustus 2020.

Ja, het jaar 2020 is al volop aan de gang. 
Nieuw jaar, nieuwe ronden, nieuwe kansen is 
het toch altijd dat men zegt.

FEESTWEEK DEEST 2020

Mochten jullie nog foto’s, anekdote’s hebben 
over de afgelopen 39 jaar van de Feestweek, 
aarzel niet, en mail naar info@feestweek-
deest.nl of geef het af bij Mandy p/a Buskens-
hof 6 te Deest.

Wensen wij jullie een liefdevolle Valentijnsdag 
en een superknotsgekke 
Vrolijke Golf carnaval toe!

Tot gauw!

Bestuur Stichting SDV / 
Feestweek Deest
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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)   € 16,50 p.p.
4- uurs arrangement (all-in)   € 19,50 p.p.
5- uurs arrangement (all-in)   € 22 ,00 p.p.
U kunt bovenstaand arrangement uitbreiden met:
Extra hapjes, cake, gebak, buitenlands gedistilleerd, 
broodje beenham. Prijzen hiervoor op aanvraag.
Minimaal aantal personen 50.

www.trefpuntdeest.nl
HET ADRES VOOR KOFFIETAFELS, RECEPTIES, FEESTEN EN PARTIJEN!

2020
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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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Nieuwjaarsreceptie

Voorafgaand aan de receptie wordt normaliter 
het traditionele 7 tegen 7 mixtoernooi voor 
senioren gespeeld. Helaas door afmeldingen 
en ziekte waren er net genoeg teams om een 
toernooi te vormen. De SCD-ers trokken fana-
tiek van leer, met winst als hoofddoelstelling en 
met als sub-doelstelling de door kerst en oud 
en nieuw opgebouwde overtollige kilogrammen 
er rigoureus af te rennen. De subdoelstelling is 
bij alle deelnemers wel geslaagd. Volgend jaar 
hopen we uiteraard op meer deelname. Dat moet 
toch mogelijk zijn bij een club als SCD’33? Hulde 
aan de mannen die deelgenomen hebben!
 
Iets na half 7 opende voorzitter Wim Ebben de 
receptie. Hij heette iedereen hartelijk welkom en 
prees de sfeer binnen SCD’33 en de vele vrijwil-

In een zeer ontspannen en gezellig sfeertje vond zaterdag 
4 januari 2020 de nieuwjaarsreceptie van SCD’33 plaats.

ligers die in touw zijn 
bij SCD’33. Ook werd 
er gesproken over de 
prestaties van het eerste en tweede elftal, welke 
beide afgelopen seizoen in de middenmoot 
geëindigd zijn. Dik verdiend kreeg Pepijn Nelis-
sen een bosje bloemen uit de handen van Silva 
Theunissen omdat hij SCD/Victoria onder de 19 
naar het kampioen heeft geholpen. Ook hoopt 
de voorzitter dat de evenementen die SCD dit 
jaar organiseert weer druk bezocht worden zoals 
de carnaval, buurtverenigingentoernooi en het 
veteranentoernooi.
 
Ook werden er deze avond nog 4 jubilarissen 
in het zonnetje gezet vanwege hun jarenlange 
lidmaatschap. De uitschieter in deze is Hans 

Sengers, die al 50 
jaar lid is van de club. 
Robert van Antwerpen 
werd in het zonnetje 
gezet vanwege zijn 
40-jarig lidmaatschap 
en Thom Driessen en 
Wim Ebben vanwege 
hun 25-jarig lidmaat-
schap.
 
Al met al was het 
een zeer geslaagde 
middag en avond. Be-
dankt bestuur SCD’33, 
bedankt voetballers, 
bedankt scheids-
rechters, bedankt 



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



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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De jeugdafdeling van SCD’33 en Victoria ’25 hebben sinds de zomer 2010 een samen-
werkingsverband. 

Samenwerking SCD’33 en Victoria’25

DEESTNIEUWS - 39

Datum Nummer Thuisteam Uitteam Tijd
2/1/2020 152164 ST: Victoria’25/SCD’33 JO19-1 De Treffers JO19-3 15:00
2/1/2020 142609 ST: Victoria’25/SCD’33 JO9-1 Beuningse Boys JO9-4 11:00
2/8/2020 171013 ST: Victoria’25/SCD’33 JO17-1 De Treffers JO17-3 15:00
2/8/2020 128822 ST: Victoria’25/SCD’33 JO14-1 Leones JO14-1 13:00
2/8/2020 132109 ST: Victoria ‘25/SCD ‘33 JO12-1 Lienden JO12-1 10:30
2/8/2020 132084 ST: Victoria ‘25/SCD ‘33 JO12-2 Oranje Blauw JO12-1 10:30
2/8/2020 152927 ST: Victoria’25/SCD ‘33 JO10-1 Blauw Wit JO10-2 8:30
2/8/2020 138686 ST: Victoria ‘25/SCD ‘33 JO8-1 Lienden JO8-2 8:30
2/15/2020 152167 ST: Victoria’25/SCD’33 JO19-1 Eendracht ‘30 JO19-1 15:00
2/15/2020 128821 ST: Victoria’25/SCD’33 JO14-1 Uchta JO14-1G 13:00
2/15/2020 142604 ST: Victoria’25/SCD’33 JO9-1 Woezik JO9-3 11:00
3/7/2020 171014 ST: Victoria’25/SCD’33 JO17-1 Eendracht ‘30 JO17-2 15:00
3/7/2020 132107 ST: Victoria ‘25/SCD ‘33 JO12-1 Juliana ‘31 JO12-3 12:00
3/7/2020 132087 ST: Victoria ‘25/SCD ‘33 JO12-2 DSZ JO12-1 12:00
3/7/2020 152923 ST: Victoria’25/SCD’33 JO10-1 Bemmel SC JO10-2 9:30
3/7/2020 138685 ST: Victoria ‘25/SCD ‘33 JO8-1 Woezik JO8-5 9:30
3/14/2020 171012 ST: Victoria’25/SCD’33 JO17-1 Woezik JO17-6 15:00
3/14/2020 128819 ST: Victoria’25/SCD’33 JO14-1 ST: UHC/Batavia JO14-1 13:00
3/14/2020 132110 ST: Victoria ‘25/SCD ‘33 JO12-1 ST: Victoria ‘25/SCD ‘33 JO12-2 10:30
3/14/2020 142607 ST: Victoria’25/SCD’33 JO9-1 Unitas ‘28 JO9-1 10:30
3/28/2020 152165 ST: Victoria’25/SCD’33 JO19-1 Blauw Wit JO19-1 15:00
3/28/2020 152925 ST: Victori’25/SCD’33 JO10-1 DVOL JO10-3 10:00
3/28/2020 142606 ST: Victoria’25/SCD’33 JO9-1 DFS sv JO9-1 11:00
4/4/2020 171017 ST: Victoria’25/SCD’33 JO17-1 ST: SVO’68/VVLK JO17-3 15:00
4/4/2020 128820 ST: Victoria’25/SCD’33 JO14-1 Orion JO14-2G 13:00
4/4/2020 132106 ST: Victoria ‘25/SCD ‘33 JO12-1 Oranje Blauw JO12-1 11:00
4/4/2020 132088 ST: Victoria ‘25/SCD ‘33 JO12-2 Lienden JO12-1 10:00
4/4/2020 138683 ST: Victoria ‘25/SCD ‘33 JO8-1 Woezik JO8-4 9:00
4/18/2020 152166 ST: Victoria’25/SCD’33 JO19-1 Alverna JO19-1 15:00
4/18/2020 128818 ST: Victoria’25/SCD’33 JO14-1 Woezik JO14-2 13:00
4/18/2020 152926 ST: Victoria’25/SCD’33 JO10-1 Uchta JO10-2G 10:00
4/18/2020 138687 ST: Victoria ‘25/SCD ‘33 JO8-1 Orion JO8-8 11:00

De jeugdafdeling van SCD’33 en Victoria ’25 hebben sinds de zomer 2010 een samenwerkingsverband. Op de 
site van www.scd33.nl is er een doorkoppeling naar gezamenlijke site van de Jeugdafdeling http://victoriascd-
jeugd.nl/  Alles over de jeugdafdeling is hier terug te vinden. 
Start trainingen na de winterstop:  
Vanaf maandag 13 januari kan er weer getraind worden in Afferden en Deest.
De teams die de eerste helft in Deest trainden, gaan nu in Afferden trainen en andersom.
De poule-indeling van het voorjaar wordt op 17 januari vrijgegeven door de KNVB en het wedstrijdprogramma op 
18 januari. Alles wordt vanaf dan vermeld op voetbal.nl en de voetbal.nl app. Op 1 februari begint de voorjaars-
competitie. De wedstrijden zijn in het voorjaar allemaal in Deest.

Programma’s van de jeugdteams TC-jeugd Victoria/SCD 
JO19-1 / JO17-1/ JO14-1/ JO12-1/ JO12-2/ JO11-1/ JO10- 1/ JO9 – 1/ JO8 – 1/ JO7 - 1
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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

SCD’33/Victoria jo 19-1 kampioen
In een bloedstollende wedstrijd tegen 
concurrent DSZ jo 19-1 is SCD’33/Vic-
toria zaterdag dik verdiend kampioen 
geworden. De trainer/coach van de 
jeugdploeg is de achttienjarige Pepijn 
Nelissen, spelend in de selectie bij 
SCD’33. Zijn vader jaagt met SCD 1 
op de kampioensschaal. Zijn zoon was 
hem dit jaar in ieder geval voor. Boys 
onder de 19 respect voor jullie kampi-
oenschap! Wij zijn trots op jullie.
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Beste leden van het KBO

Het bestuur van de KBO Deest wenst u allen een 
gezond en voorspoedig 2020. Ook dit jaar hebben 
we weer vele activiteiten waaraan u kunt meedoen. 
(zie bijgaand overzicht). Allen die hebben meege-
werkt aan de enquête hartelijk dank. Tijdens de 
jaarvergadering in maart zullen we de resultaten 
hiervan presenteren. 
Onderstaand de nadere informatie voor de activitei-
ten van de komende maanden.

Bingo
De Bingo draait weer op donderdag 6 februari, 
5 maart en 2 april. Uiteraard zijn er weer mooie 
prijzen te winnen.

Carnavalsmiddag
De carnavalsmiddag wordt in 2020 gehouden op 
25 februari. We beginnen om 13.30 uur (inloop 
vanaf 13.00 uur) We sluiten de middag 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  en niet leden zijn 
eveneens welkom. Zij betalen € 15,-. Opgeven bij 
Nellie van Gelder tel. 514915.

Riktoernooi
Op 6 maart houden we evenals voorgaande jaren 
weer een Riktoernooi. Deze wordt weer gehouden 
in de grote zaal van het Trefpunt. Inloop vanaf 18.30 
uur. Aanvang 19.30 uur. Gespeeld wordt weer om 
levensmiddelenpakketten. Inschrijfgeld bedraagt  

€ 5,- excl. consumptie. Opgave en inlichtingen bij 
Piet Thomassen tel. 0487-59312.

Jaarvergadering
Onze jaarvergadering wordt gehouden op woensdag 
11 maart in de grote zaal van het Trefpunt. Aanvang 
14.00 uur. Tijdens deze vergadering zal ook aan-
dacht worden geschonken aan de activiteiten van de 
Bibliotheek op het gebied van digitale vaardigheden. 
Tevens zullen we de resultaten van de enquête 
presenteren. Na afloop zullen we nog de beelden 
laten zien van de activiteiten van 2019.

NL Doet
Ook dit jaar doen we meer mee aan NL Doet. Deze 
wordt dit jaar gehouden op 14 maart.
Deze keer gaan we onze attributen zoals de 
sjoelbakken die we tijdens de Soos gebruiken, 
opknappen. Ook de KBO Kast wordt opgeknapt. 
We beginnen om 9.30 uur. Voor de benodigde 
materialen wordt gezorgd. Opgeven kan bij Gerard 
Winterink tel. 0487-513452.

Jeu de Boulesbaan
Ook in maart gaan we de Jeu de Boules baan 
opknappen. De verharding rondom de baan wordt 
verbreed zodat ook mensen met een rollator langs 
de baan kunnen staan. De baan wordt gesplitst in 2 
banen en rondom wordt een haag geplant zodat het 
grasmaaisel niet meer de baan op kan waaien. De 
gemeente is akkoord met de plannen en zorgt voor 
de benodigde materialen. Leden die willen meehel-
pen om e.e.a. te realiseren kunnen zich opgeven bij 
Gerard Winterink tel. 0487-513452. Ook zullen we 
voor het onderhoud moeten zorgen. Hieronder valt 
ook het knippen van de haag rondom de baan. Hier-

Secr. Gerard Winterink - Weth. Bruensstraat 9 - 6653 AL Deest - Tel. 0487-513452 - mail: kbodeest.secr@gmail.com
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voor willen we een vaste groep vrijwilligers formeren 
die deze taak op zich willen nemen. Belangstellen-
den kunnen zich opgeven bij Gerard Winterink.

Paasbrunch
Dit jaar is de Paasbrunch op zaterdag 11 april. We 
beginnen om 11.00 uur. Tijdens de brunch zal Cor 

Litjens foto’s laten zien van Oud Deest. De eigenbij-
drage voor deze middag is € 15,-  Opgeven kan bij 
Nelly van Gelder tel. 0487-514951. We sluiten de 
middag af om 14.30 uur.
 
Bestuur KBO Deest 
Januari  2020

Februari
6 februari  Bingo
25 februari  Carnavalsmiddag

Maart
5 maart Bingo
6 maart Riktoernooi
11 maart Jaarvergadering
14 maart NL Doet
21 maart Maas en Waalse Schoonmaakdag

April
2 april Bingo
11 april Paasbrunch

Mei
4 mei Dodenherdenking
7 mei Bingo
12 mei Jaarlijks reisje

Juni
4 juni Bingo
29 juni laatste Soosmiddag

Juli
2 juli Bingo
2 juli Laatste avond biljarten / handwerken
8 juli  Mannendag
15 juli 80+ dag
22 juli Vrouwendag

Augustus
6 augustus Bingo
23 augustus Fietsdag
30 augustus Toeristische Markt

September
3 september Bingo
3 sept.   start avond biljarten / handwerken
7 september start Soosmiddag
26 september Burendag

Oktober
1 oktober Bingo
2 oktober Ouderendag (Puiflijk)
9 oktober Riktoernooi
17 oktober  Pubquiz

November
5 november Bingo

December
3 december Bingo
17 december Kerstbingo
19 december Kerstbijeenkomst

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  2020
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OPENINGSTIJDEN


