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Geachte lezer,

DeestNieuws, jaargang 6, nummer 2.

Sinds de eerst uitgifte van het DeestNieuws van 2020 is er in een korte tijd erg veel veranderd. 
Na een stormachtige Carnaval kwam ook Deest de greep van het Coronavirus. Van het ene op 
het andere moment werden sportwedstrijden afgelast, scholen en de horeca gesloten, kortom 
het “Coronavirus” gooide ons hele sociale leven overhoop. Dagelijks worden er nieuwe maatre-
gelen afgekondigd en het ziet er niet naar uit dat het snel over zal zijn. We moeten ons schik-
ken in de maatregelen en wij doen een beroep op U om zich daaraan te houden. Alleen samen 
krijgen wij dit virus er onder.

Het herstel van Martin de Louw verloopt voorspoedig. Hij is aan de volgende stap in zijn revali-
datie begonnen. Met gerichte fysiotherapie hoopt hij tegen de zomer weer een balletje te kunnen 
raken. 

In dit DeestNieuws een korte terugblik op het Carnaval, nieuws van de Bond van Ouderen, 
nieuwe evenementenborden in Deest, de vaste rubriek van Harry Levelink en de nieuwe trainer 
voor het komende seizoen van SCD’33 enz. Naast deze rubrieken is de redactie in het verleden 
van SCD’33 gedoken met een korte terugblik op het historische seizoen 1960-1961 met promo-
tie naar de 3e klasse KNVB en het 40-jarig bestaan van SCD’33. Een artikel van de Vereniging 
Uivermeer en op speciaal verzoek gaan wij geboortes en meldingen van overlijden in Deest 
opnemen in een rubriek “Familieberichten”.

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 29 mei 2020. Het volgende DeestNieuws verschijnt dan onge-
veer 10 dagen later.

Wij wensen u tot slot veel leesplezier toe.

De redactie Martin, Hans & Barry
Deestnieuws@gmail.com

 

Romijnders  
geeft warmte!
cv-ketels - warmtepompen - onderhoud

024-648 82 22  •  www.romijnders.nl

Wil jij er warmpjes bijzitten? 
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De groep mensen die er echt iets uit eigen herinnering 
over kunnen vertellen, wordt klein. Bovendien blijken 
veel herinneringen na 75 jaar op zijn minst een beetje 
gekleurd.
Gelukkig zijn veel gebeurtenissen opgeschreven 
en kunnen we daar uit putten. Dat de bevrijding van 
Deest in september 1944 al dichtbij kwam, wisten de 
mensen wel. Speculaties over het moment waren er 
volop, maar niemand wist natuurlijk het fijne.
Zondag 17 september was zo’n dag. Prachtig weer, 
een strakblauwe hemel. Wat wel bijzonder was voor 
een zondag: er kwamen een paar jachtvliegtuigen laag 
over het dorp. Aanvankelijk schonk niemand daar echt 
aandacht aan. En eerst gebeurde er ook verder niet 
zo heel veel.
Pas tegen de middag kwamen er weer andere jagers, 
die dit keer een rondje boven Deest maakten om 
vervolgend naar beneden te duiken om het Duitse 
luchtafweergeschut aan de overkant van de Waal te 

bestoken. Een 
lawaai of de 
wereld verging, 
dus iedereen 
maakte dat hij van 
de straat kwam.
Toen het weer 
stil was, kwam 
iedereen weer 
tevoorschijn. 
Maar vanuit 
het zuidwesten 

In een tijd waarin de wereld geregeerd wordt door het Coronavirus, herdenken we in Nederland 
75 jaar bevrijding. Of er van echte vieringen nog iets gaat komen, is op dit moment nog afwach-
ten, maar herinneringen ophalen kan natuurlijk altijd. 

DE BEVRIJDING VAN DEEST

kwamen nu zware bommenwerpers aangevlogen. 
Van bombarderen van Deest was gelukkig geen 
sprake. De meest vliegtuigen vervoerden ook geen 
bommen, maar parachutisten en trokken trokken een 
bijna even groot zweefvliegtuig aan een kabel mee. 
Sommige vliegtuigen vlogen zo laag, dat men in de 
geopende zijdeur iemand kon zien staan, die vrolijk 
zwaaide naar de mensen beneden. Urenlang kwam 
zo de ene zwerm vliegtuigen na de andere over Deest. 
Iedereen stond met open mond te kijken. Maar de 
mensen die op de dijk stonden hadden het beste zicht 
op wat er gebeurde. Westelijk van Arnhem kwamen 
de  zweefvliegtuigen los en daarna sprongen nog 
eens duizenden parachutisten af.  Niet  de bevrijding 
van Deest was aanstaande, Operatie Market Garden 
was begonnen.  De as van de aanvliegroute voor de 
landingsterreinen westelijk van Arnhem liep via Ap-
peltern, Horssen en Deest over Maas en Waal. Dat het 
allemaal niet zo voorspoedig afliep, is alom bekend.
Voor Deest had deze operatie echter wel gevolgen. 
Een dag later, op maandag 18 september 1944 
naderde kort na de middag vanuit Bergharen een 
Amerikaanse verkenningspatrouille  van de 82e Ame-
rikaanse luchtlandingsdivisie. Zij waren de vorige dag 
bij Overasselt geland. Het waren een paar jeeps met 
zwaar bewapende militairen en een paar motorrijders. 
Aan het eind van de Deestersteeg gingen de militairen 
te voet vooruit.  Bij Café Hoes aan de v. Heemstraweg 
vroegen ze aan een paar Deestenaren of er ‘Germans’ 
in de buurt waren. Toen dat niet het geval bleek, 
deelden ze chocola en sigaretten uit.  Een van de 
motoren met zijspan reed de Grotestraat in en stopte 
halverwege. Daar stond een groepje mensen naar 
de nog steeds overtrekkende vliegtuigen te kijken. 
Opnieuw vroegen ze of er Duitsers in de buurt waren. 
Meester Teijssen sprak ze in zijn beste Engels aan, in 
de overtuiging dat hij met Engelse militairen te doen 

Ook het Alzheimer Café is tot 
nader bericht gesloten. Vanwege 
het CORONA-virus is het onmo-
gelijk een avond te organiseren. 
Hou a.u.b. de regionale pers 
goed in de gaten. Daar leest u 
wanneer het Café weer open 
gaat. 

Het Alzheimer Café geeft voorlichting aan iedereen 
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 normaal elke eerste 
maandag van de maand gehouden in het Mamre, 
naast de Protestante kerk in Druten, Kattenburg 59. 
De avond begint altijd om 19:30 uur, maar de zaal is 

ALZHEIMER CAFÉ

had. Hierop antwoordde een van de militairen dat ze  
Amerikanen waren. Op hun  Harley Davidson reden 
ze vervolgens door naar de  dijk. Bij de Waal aangeko-
men vergeleken  ze de plek nog even met hun kaarten 
en reden terug naar de van Heemstraweg. Na dit korte 
oponthoud in Deest ging de Amerikaanse patrouille 
richting Winssen. Hiermee was Deest officieel bevrijd. 
Twee dagen, woensdag 20 september,  later kreeg 
Deest er ineens een flink aantal inwoners bij. Als 
gevolg van zware gevechten om de Waalbrug, waren 
veel Nijmegenaren uit  het Waterkwartier op de vlucht 
geslagen. Vanaf Beuningen werden zowat alle scho-
len en verenigingsgebouwen beschikbaar gesteld. 
Maar verder dan Afferden kon men hiermee niet gaan, 
want bij Druten hield het door geallieerden beheerste 
gebied op. De opvang van zoveel mensen vroeg 
nogal wat improvisatietalent. De gemeente stond ga-
rant voor alle kosten, . Dat was tenminste een begin. 
In de Harmonie werd een opvangcentrum ingericht. Er 
werd een inventarisatie gemaakt  van alle beschikbare 
ruimten in scholen en bij particulieren. Vanaf Café 
Hoes werden alle vluchtelingen naar het Harmoniege-
bouw gestuurd. Daar werden ze ingeschreven en door 
aanwezige jongeren naar de toegewezen adressen 

gebracht. Eerst naar de schoolgebouwen en later naar 
particulieren. 

Het eten was natuurlijk in een tijd van schaarste, 
distributie en bonkaarten een probleem. Maar enkele 
boeren waren bereid om aardappelen, groenten en 
zelfs een varken ter beschikking te stellen. Ze namen 
voorlopig genoegen met een verklaring en toezegging 
van de burgemeester  hiervoor. In de keuken van 
Hent Dekkers werd een gaarkeuken ingericht voor de 
mensen die in de scholen waren ondergebracht. Aan 
het eind van de week waren er 325 evacués in Deest 
ondergebracht. En dat op een inwoneraantal van nog 
geen 1000. Deest toonde een saamhorigheid en be-
hulpzaamheid die we in deze tijd ook weer hard nodig 
hebben. In de week erop, op donderdag kon pastoor 
Brok de vluchtelingen meedelen dat het weer veilig 
was in het Waterkwartier. De vluchtelingen gingen 
terug naar huis, maar hun plek werd ingenomen door 
zo’n 80 evacués uit de Betuwe. Deest was dan wel 
bevrijd, de oorlog was nog lang niet voorbij en dat zou 
men hier nog gaan merken ook.

Harry Levelink

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

Een foto waarop Deest de wereld 
overging. Halifax bommenwerpers  en 
zweefvliegtuien boven de Waal en Deest 
(rechtsonder)

Als je vooraf had geweten
HOE JE PAD

zou gaan 
dan had je vast

ANDERE SCHOENEN
aangedaan.
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Ook een super enthousiaste jeugdprins Milan was 
van de partij, en dat maakte het feest echt compleet. 
De receptie werd goed bezocht. Het boerenbruids-
paar Belinda en Casper werden in de onecht verbon-
den met een gezellig feestje in café ’t Zwaantje. De 
optocht was weer een vrolijk gekleurd tafereel waar 
een ieder zich op had uit geleefd. Het feest nadien 
in dorpshuis  ’t Trefpunt was weer als van ouds. De 
kindermiddag was bijzonder om te zien dat er zoveel 
kleintjes aanwezig waren. Dat geeft hoop voor de 
toekomst. Maandag de reut in Druten, jammer van 

de regen, maar dat kon de pret niet drukken en 
onze hoogheden, die waren gelukkig op tijd binnen. 
Dinsdagmiddag KBO middag. Een gezellige middag 
voor de dames en heren met als verrassing prins 
Jan. Aan het eind van de middag schepten Prinses 
Barbara en Prins Theo het stamppotten buffet op voor 
deze gasten. Daarna gingen zij door naar de Zwaan 
om daar een hapje te eten en door te gaan met het 
Tranenbal. Daar werd om 23.11 uur onze hoogheden 
weer gewoon Barbara en Theo. Trots kijken we terug 
op een mooie carnaval.

Veel mensen doen het met veel plezier. Vrijwil-
ligers verdienen dan ook de waardering en 
erkenning. 
In 2019 hebben wij dan ook weer een aantal 
“trefpuntkanjers” uitgereikt. Deze vrijwilligers 
zijn op een bijzondere manier door ons in het 
zonnetje gezet. 

Namens ons hartelijk dank! 
Lorenzo Derks en Ellen Thomassen 
Beheer Dorpshuis ‘t Trefpunt Deest 

Lieve narren en narrinnen van het golvenrijk. 
Het lijkt in deze tijd van het corona virus weer lang 
geleden dat wij, prinsenpaar van het golvenrijk 
waren (en nog zijn).
Wat een geweldige tijd hebben we gehad samen 
met ons gevolg, adjudant Louis, Opperschenker 
Lars en hofdames Lindy & Nienke.
Bij deze willen we iedereen bedanken , in welke 
vorm ook dat jullie er voor ons waren. Zonder jullie 
hadden wij het niet als bijzonder kunnen ervaren.
Ook nog een speciaal dank woordje voor 
jeugdprins Milan met zijn gevolg, adjudant Kick en 
pages Kaate & Nena met raad van 12. Jullie zijn 
een mooi stel Feestbeesten. 

We willen iedereen sterkte wensen in deze heftige 
tijden, jong en oud, het valt niet mee. Zorg goed 
voor jullie zelf! Steun mekaar ook in nood.

Liefs en ALAAF, prinses Barbara & prins Theo

CARNAVAL, FEEST IN DEEST!
Jullie waren waanzinnig. 
Wij als beheer van Dorpshuis ’t Trefpunt bedanken vrijwilligers, 
personeel, CV de Vrolijke Golf, de Vrolijke Springers, DJ Job, KBO, 
JVW en natuurlijk alle inwoners van Deest voor de fijne carnaval. 
Zaterdag het feest na de optocht, zondag het Snotneuzenbal en 
dinsdag de KBO carnavalsmiddag. Het was een groot feest. Op 
naar 2021! 

Zo ook weer aan ons carnaval gedruis. We kijken terug op een mooi jaar met een echt 
prinsenpaar. 

Iedereen is het er over eens: vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. 
Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol. 

AAN ALLES KOMT EEN EIND

TREFPUNTKANJERS 

BEDANKT!
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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. 

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

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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Normaal komt het volk in opstand, gedragen 
zij zich primitief als ze verstoken van primaire 
bestaansmiddelen is, zoals levend water en 
dagelijks brood. Het hamstergedrag van enkel 
mensen ten spijt, kleine irritaties en ruzies 
daargelaten. Over het algemeen conformeert 
iedereen zich aan de verordeningen en de 
maatregelingen, die dienen om ons door 
deze onheilspellende fase te leiden. Iedereen 
neemt zijn persoonlijke verantwoordelijkheid 
en mooie gebaren, nieuwe initiatieven, waaruit 
solidariteit en creativiteit spreken ontstaan.
Ook de kerk, geloofsgemeenschappen, de 
parochie komt met nieuwe initiatieven en er 
worden andere kanalen en nieuwe wegen 
ingeslagen om bijvoorbeeld de liturgische vie-
ringen en het ontvangen van de sacramenten 
door te laten gaan.

U kunt op ons blijven rekenen. Bel gerust als 
u behoefte heeft aan een luisterend oor en 
geestelijke ondersteuning.

Twee grote verworvenheden die wij een lange 
periode hebben gekend, vrijheid en toegang 
tot de eerste levensbehoeften komen door 
het coronavirus, die zich onheilspellend snel 
verspreidt, bij ons in gevaar. Een verplichte 
huisarrest hangt in Nederland, gelijk in andere 
landen boven ons hoofd.

Echter er is meer dan deze grote verworven-
heden in het leven waar we in de periode van 
voorspoed op hebben kunnen vertrouwen en 
dat is vertrouwen in God en je naaste. De 

Broeders en zusters in Christus, beste mensen, het is lovenswaardig hoe velen van u het goed 
wil doen in de huidige ontstane wereldwijde crisis om de verspreiding van het coronavirus tegen 
te gaan. Het is positief dat iedereen meewerkt.

HOOP DOET LEVEN

geschiedenis leert dat een periode van on-
zekerheid en verstokken blijven van primaire 
bestaansmiddelen kan ontaarden. Moge God 
ons behoeden hiervoor. Daarentegen moge 
zoals de lente doorbreekt de komende tijd op 
weg naar Pasen het licht doorbreken in de 
pandemie, die de mensheid wereldwijd in de 
greep houdt.

Ik kan met u niet wachten tot het lente wordt, 
niet wachten tot dat God het aanschijn van 
de aarde, heel de schepping, hernieuwt, wat 
we jaarlijks met Pasen vieren en als eeuwige 
instelling gedenken.

Het oude, ons bekende, leventje is voorbij.
Angst is een heel normale en menselijke 
emotie die in het lichaam verankerd zit door 
de ervaringen in het leven. Elke keer als er 
een gebeurtenis zich voordoet, zoals nu, zal 
jou systeem daarop gaan reageren uit angst 
of gewoonte en schakel je over in het over-
levingsmechanisme. Hoe doorbreek je deze 
cirkel van angst en onzekerheid? Uiteinde-
lijk moet je het zelf doen, al zijn er genoeg 
hulpmiddelen/verleners en methodes, die jou 
handvatten kunnen geven. Ten eerste is het 
belangrijk dat je vertrouwen hebt dat je er 
doorheen zal komen. Ten tweede dat jij je fo-
cus richt op hoop om die verandering tot stand 
te brengen. En ten derde is het een proces 
waar je doorheen moet. Hoe pijnlijk het ook 
is en hoe uitzichtloos het soms ook lijkt. Hou 
hoop, want het is zo belangrijk om hoop te 
houden in tijden als deze. Beseft hoe groot je 
afhankelijkheid is. Het is heel belangrijk hulp 
te durven vragen, je kwetsbaar op te stellen. 

Allen zijn we kwetsbaar en op elkaars hulp en 
solidariteit aangewezen.

Iedereen gaat door bepaalde processen heen, 
en ook ik maak ze mee. Als je vragen hebt, je 
verhaal gewoon even wilt vertellen, of con-
creet een hulp vraag hebt mag je gerust ons 
bellen. De parochie is bereikbaar en is er voor 
iedereen in deze periode. We doen er alles aan 
om u van dienst te zijn en u te aanhoren, u kunt 
op onze geestelijke steun rekenen. Ook als het 
gaat om praktische hulp van boodschap doen 
of andere klusjes rekening houdend met alle 
voorzorg en beperkende maatregelingen om 
verspreiding van coronavirus tegen te gaan.

Voor de goede week en Pasen verwijs ik u naar 
de website parochiefranciscusenclara.nl,
de “maasenwaler” en “youtube kanaal R – R.k. 
Parochie H.Franciscus en H. Clara” voor de 
tijden en uitzendingen van de diensten en 
activiteiten in de parochie.

Uitkijkend naar de dag dat we de viering in het 
dorpshuis ’t Trefpunt te Deest kunnen herne-
men.

Groet, Pastoor Jos Hermans
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Groenleven heeft de vergunningaanvraag 
ingediend. De aanvraag ligt ter inzage bij de 
gemeente Druten. Bezwaar indienen is nog 
niet mogelijk, dit kan pas als de vergunning is 
verleend. U kunt wel uw stem laten horen als u 
het niet met de procedure eens bent.

Wat staat er in de aanvraag?
Groenleven geeft aan dat het een project is voor 
10 jaar. Dat is vreemd want de zonnepanelen 
gaan 25 jaar mee en de SDE-subsidie is voor 15 
jaar. De reden om in de aanvraag een kortere 
projectduur op te geven dan de werkelijkheid, 
heeft te maken met  procedures. Door de korte 
projectduur kan men een “kruimelprocedure” 
doorlopen. Je omzeilt dan een bestemmings-
procedure met volledige toetsing volgens de 
regelgeving. Een juridische truc waar Groenle-
ven ervaring mee heeft, ze schreven ook een 
toelichting in een memo aan de gemeente, 
zodat de gemeente dit eenvoudig kan volgen en 
uitvoeren. 

Toch ankers naar de oevers
Er is al veel te doen geweest over de veran-
kering van het zonnepark. GroenLeven heeft 
nadrukkelijk beloofd en gecommuniceerd dat er 
alleen ankers recht naar beneden in de bodem 
zouden komen. Dit om werkzaamheden en 
schade aan de oevers te voorkomen. Zo werd 
het project voor meer mensen acceptabel. In de 
huidige aanvraag vraagt Groenleven vergunning 
voor verankering op de bodem, verankering in 
de oever en verankering aan het land. Dit laat 
zien wat een belofte van Groenleven waard is. 

De trucs en zoethoudertjes om het plan zo snel mogelijk door te zetten.

VERGUNNINGAANVRAAG 
MEGA-ZONNEPARK UIVERMEERTJES

In de aanvraag moet Groenleven ook aange-
ven wat het huidige gebruik is van het gebied. 
Als huidig gebruik wordt alleen aangegeven: 
“voormalige zandwinning”. Ook dit klopt niet. De 
zandwinning van de Uivermeertjes is definitief 
gestopt. De klasseerinstallatie wordt gebruikt 
voor de ontzanding van de Geertjesgolf. De 
Uivermeertjes is sinds 2014 in beheer bij 
SBNL, een natuurorganisatie die contractueel 
de verplichting heeft het gebied te beheren als 
natuurgebied, plas en oevers. 

Groenleven vraagt een vergunning aan voor de 
aanleg van een zonnepark van 16,9 ha. Terwijl 
Groenleven een subsidie heeft van bijna 46 
miljoen voor een veel groter zonnepark. Is dit de 
bekende voet tussen de deur? Als eenmaal de 
vergunning verleend is, kan de totale omvang 
van het zonnepark later bijgesteld worden.  

De vergunningaanvraag van Groenleven is 
onderbouwd met twee onderzoeksrappor-
ten: natuurtoets Uivermeertjes en ruimtelijke 
onderbouwing Uivermeertjes, beide rapporten in 
opdracht van Groenleven. En beide rapporten 
verkeren nog in conceptstatus: gezien de haast 
zijn beide onderzoeken nog niet afgerond. 

Berichten uit Zwolle
Vereniging Uivermeer heeft contact gezocht 
met mensen in Zwolle, die geprotesteerd heb-
ben tegen de komst van het zonnepark op de 
Bomhofsplas, ook een project van Groenleven. 
Dit zonnepark is inmiddels gerealiseerd. Hun 
advies:

“ Wij vroegen of de teruglevering van de andere 
initiatieven en particulieren aan het elektriciteits-
net niet in gevaar kwam door de grootschalige 
levering van Groenleven. Het antwoord was: 
nee, dat liep geen enkel gevaar; ze leverden via 
een ander systeem/netwerk. 
Maar, inmiddels kan niemand in Zwolle die nu 
nog zonnepanelen wil leggen, terugleveren 
omdat alle capaciteit door Groenleven gereser-
veerd (nog niet daadwerkelijk benut) is. Dus alle 
kleinschalige - goed in te passen-  initiatieven 
hebben de komende 5 á 6 jaar geen zin meer 
omdat er niet terug te leveren is. De netwerkca-
paciteit verhogen kost jaren.”

Groenleven heeft in de regio Zwolle een 
monopolie-positie voor haar project gecreëerd, 
andere initiatieven kunnen niet meer opgestart 
worden. 

Wat heeft Vereniging Uivermeer 
gedaan?
Wij hebben de gemeente Druten een brief 
gestuurd waarin we o.a. bovenstaande punten 
als grote tekortkomingen hebben gemeld en dat 
wij het niet acceptabel vinden dat er op deze 
manier een vergunning kan worden afgegeven. 

Zonodig zullen wij juridische stappen onder-
nemen. Wij blijven deze vergunningaanvraag 
volgen en verzamelen informatie over allerlei 
regelingen. 

Wat kunt u doen?
Het is voor ingezetenen van de gemeente Dru-
ten nog niet mogelijk om protest aan te tekenen, 
maar u kunt melden bij de gemeente Druten dat 
u het niet met deze procedure eens bent: stuur 
een email naar info@druten.nl en laat uw stem 
horen! 

Hebt u informatie die voor ons van belang kan 
zijn, geef het door. Wilt u ondersteunend lid 
worden en op de hoogte blijven van onze activi-
teiten? 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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Beste leden van het KBO

Het zijn zorgelijke tijden. Het Coronavirus zet het 
normale leven op zijn kop. Helaas zijn enkele van 
onze dorpsgenoten ook besmet. We hopen dat er 
niet meer besmettingen bij komen. Allen die besmet 
zijn wensen wij heel veel sterkte evenals hun fami-
lieleden en kennissen.

Uiteraard zijn alle activiteiten stil gelegd. Zodra 
deze weer opgestart worden krijgt u van ons bericht  
Door het Coronavirus en het advies om binnen te 
blijven kan ook uw wereld erg klein worden en niet 
alleen dat, het kan ook zijn dat dit voor praktische 
problemen gaat zorgen. Wij als bestuur bieden 
u aan dat als u behoefte hebt om met iemand te 
praten of hulp nodig heeft, u iemand van ons kunt 
bellen. Wij staan voor u klaar. Wanneer praktische 
hulp gevraagd wordt zullen wij dat doen volgens 
de richtlijnen zoals die gegeven wordt maar dat 
spreken wij dan wel verder met u af. 

U kunt ons bereiken via de volgende tel. nrs.:
Nelly van Gelder    0487-514915
Gerard Winterink   0487-513452
Jo van de Velden   0487-515435
Francien Janssen  0487-516669
Henny Laverman   06-12502779

Jaarvergadering
De jaarvergadering werd druk bezocht. Helaas kon 
de geplande voorlichting over digitale vaardigheden 
i.v.m. het Corona Virus niet doorgaan. Daarvoor in 
de plaats is er voorlichting gegeven over de moge-

lijke aanleg van glasvezelkabel. Op de Facebook 
pagina: Facebook.com/GlasvezelbuitenafAffer-
denDeestPuiflijk kunt u de verdere ontwikkelingen 
en de nadere info vinden. Hebt u hulp nodig bij de 
keuze voor een glasvezelabonnement dan kunt 
u contact opnemen met Electroworld Druten tel. 
0487-516575.

Ook hebben we in de jaarvergadering gestemd 
hoe we als KBO Deest verder gaan. We zijn blij dat 
ruim 90 % van de aanwezige leden de visie van het 
bestuur deelden.

Als gevolg hiervan zullen we ons lidmaatschap van 
de KBO voor 1 juli opzeggen. Dit wil zeggen dat 
we op 31 december 2020 de KBO verlaten. Tevens 
zullen we ons aanmelden bij de Landelijke Koepel 
Gepensioneerden.

Bij de bestuursverkiezing hebben we Henny Laver-
man als nieuw bestuurslid gekozen. We wensen 
haar veel succes. Tevens hebben wij afscheid ge-
nomen van Ger de Heus. Om gezondheidsredenen 
en mede gezien zijn prive omstandigheden heeft hij 
zijn werkzaamheden als voorzitter van KBO Deest 
moeten staken. We zijn hem zeer dankbaar voor 
alles wat hij voor onze vereniging heeft betekend. 
Als dank hebben wij hem een blijvende herinnering 
aan de KBO Deest geschonken en een cadeau 
overhandigd. Ger nogmaals hartelijk dank voor alles 
wat je voor ons gedaan hebt.

Activiteiten
Alle activiteiten voor de komende maanden gaan 
in verband met het Corona Virus niet door. Ook 
het Trefpunt is gesloten. Dit betekend dat naast de 

Soos, Het Gymmen, het Biljarten en de Open Eet 
Tafel ook de Maas en Waalse Schoonmaakdag op 
21 maart, de Bingo op 2 april, de Paasbrunch op 11 
april en de Hollandse middag op 25 april niet door 
gaan.

Of en op welke wijze de Dodenherdenking op 4 mei 

doorgaat moet het 4 en 5 mei comité bepalen. 
Verder zal de Bingo op 7 mei en het jaarlijks reisje 
op 12 mei niet doorgaan.  Wanneer de activiteiten 
weer worden opgestart zullen we u dit laten weten.

Bestuur KBO Deest
Maart 2020

April
2 april Bingo > gaat niet door
11 april Paasbrunch > gaat niet door
25 april Hollandse middag > gaat niet door

Mei
4 mei Dodenherdenking > bepaalt het 4 en 5 mei comité
7 mei Bingo > gaat niet door  
12 mei Jaarlijks reisje > gaat niet door 

De overige activiteiten zijn wel gepland maar zijn afhan-
kelijk van de ontwikkelingen van het Corona Virus

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
25 oktober dia middag Bewoarsmiense                              
(Klôre Armoei)

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

DEESTNIEUWS - 15
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Van de bestuurstafel
Onlangs heeft het bestuur van de dorpslijst 
versterking gekregen van Cynthia Keijser-
Giroldi. Zij gaat het secretariaat van de partij 
beheren. Het secretariaat is te bereiken via 
info@dorpslijstdeest.nl. Zij neemt hierin de 
functie over van Koen van Aanholt. Dorpslijst 
Deest verwelkomt Cynthia en dankt Koen 
voor zijn werkzaamheden in de laatste jaren 
als secretaris. 

Herinrichting Trefpunt plein 
Er is momenteel een werkgroep actief welke 
zich  bezig houdt met de herinrichting van 
ons Trefpuntplein. Deze herinrichting verdient 
onze volle aandacht. Een start is al gemaakt. 
Onlangs is het Oorlogsmonument verplaatst. 
Dit monument staat nu tegenover de oude 
plek, naast het Trefpunt. 

Waarschijnlijk zal het Corona virus ook roet 
in het eten gaan gooien met betrekking tot de 
planning en overleg inzake ons trefpuntplein. 
Wij beloven u dat van dit uitstel geen afstel 
gaat komen. 

Inwoners en liefhebbers van ons mooie dorp Deest, 

Via dit blad houdt Dorpslijst Deest u graag op de hoogte van de lopende zaken. Het Corona virus 
heeft ook onze gemeente en onze gemeenschap in zijn greep. De gemeenteraad komt nog steeds 
bijeen zonder publiek. Zeker in deze moeilijke tijden moet ook de gemeente bestuurd blijven. Wij 
wensen de gemeenteraadsleden, burgemeester en wethouders veel energie, wijsheid en kracht toe 
inzake hun verantwoordelijke taken. 

21 maart Maas & Waalse schoon-
maakdag afgelast. 
Dorpslijst Deest was voornemens om op 21 
maart, samen met haar leden, het onveilige 
straatmeubilair op te laten vallen. Onover-
zichtelijke drempels en obstakels zouden, 
daar waar mogelijk was, voorzien worden van 
een kleurtje. Helaas mocht deze dag geen 
doorgang vinden. Wij zullen aan deze activi-
teit in een later tijdstip invulling geven.

Wilgenland
De problematiek rond het Wilgenland blijft 
ook voor Dorpslijst Deest een zaak welke wij 
nauwlettend volgen. Woonwaarts blijft ondui-
delijk in zijn plannen.  Dorpslijst Deest heeft 
regelmatig overleg met de klankbordgroep en 
spreekt  met hen haar bezorgdheid openlijk 
uit. Ook daar waar politieke druk kan worden 
uitgeoefend, blijven wij dat doen. Dorpslijst 
Deest blijft dit proces kritisch volgen en blijft 
steun geven aan de bewoners. 

Bestuurlijke samenwerking Dru-
ten Wijchen.
De gemeenten Druten en Wijchen werken al 
enige tijd ambtelijk samen. Een volgende stap 
in deze samenwerking is een bestuurlijke 
samenwerking, een complete samenvoeging 
van beide gemeenten onder één burge-

meester en één gemeenteraad. Dit proces 
zullen wij de komende tijd kritisch in de gaten 
gaan houden. We zullen vooraf de voor- en 
tegenargumenten gaan inventariseren. Onze 
eigen identiteit mag hierbij niet verloren gaan. 
Samen met de overige dorpslijsten zal dit 
proces nauwlettend worden gevolgd. 

En dan nog dit….
Het Corona virus zal ook een impact krijgen 
op het sociale leven in ons dorp. Samen met 
u hoopt dorpslijst Deest dat we met zijn allen 
laten zien dat dit virus ons niet verslaat. Houd 
u medemens in de gaten en steun hen die nu 
belemmert zijn door dit virus. Met uw steun 
en uw medewerking zal Dorpslijst Deest dat 
zijn en blijven waar wij voor staan ; Trots op 
Deest ! 

Dat kan! Iedere dinsdag- en donderdagochtend 
van 10.00-12.00 in een ingericht lokaal van de 
basisschool.

Iedereen is welkom, het is gratis en verplicht 
tot niets. Vind je het lastig om zo’n eerste keer 
te komen? Bel Mieke 06-30943641 of Ans 
06-10126504 en zij weten met wie je mee kunt 
lopen of regelen dat je wordt opgehaald. Gezel-
lig toch! Gewoon DOE(n). Tot gauw.

Momenteel zijn tot nader order de inloopochten-
den afgelast. We hopen dat we deze bizarre si-

Soms ook zo’n zin om op dinsdag- of donderdagochtend gezellig een kopje koffie te drinken en 
dan ook nog te praten, kaarten of rummikuppen?

DEEST ONTMOET ELKAAR

tuatie zo goed mogelijk doorkomen en wensen 
iedereen daarbij veel sterkte.

Deest Ontmoet Elkaar,  
Mieke en Ans
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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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Alfred Verwaaijen nieuwe trainer 
Alfred Verwaaijen is met ingang van komend seizoen de nieuwe 
hoofdtrainer bij SCD’33. De 48-jarige in Beuningen woonachtige 
Verwaaijen volgt Niek Nelissen op die SCD’33 gaat verlaten.  Alf-
red is voor vele Deestenaren geen onbekende. Als speler was hij 
tot zijn 39e actief als eerste elftalspeler bij SCD’33. In de laatste 
3 jaar was hij trainer/speler bij SCD 2 en assistent bij het eerste 
elftal. De afgelopen 7 seizoenen was Verwaaijen trainer bij de B 
selectie bij de senioren van AWC. Bij SCD’33 ziet Verwaaijen een 
mooie uitdaging bij de club waar zijn roots liggen.

uit de oude doos:
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Mijn voetballoopbaan

Mijn vader had namelijk bij SCD ‘33 twee keer zijn 
been gebroken met voetbal en wilde niet dan haar 
kinderen hetzelfde overkwam. Een paar jaar later had 
de toenmalige trainer Jan Pasma van Hernani gezien 
dat er in de B-junioren wel aardige voetballers rondlie-
pen. Er werd toen een oefenwedstrijd georganiseerd 

tussen het eerste en de B-junioren. Die wedstrijd werd 
gewonnen door de B!! In die tijd voetbalde de B-junio-
ren nog op zondag. De trainer van het eerste besloot 
om mij ’s zondags te laten debuteren als 16-jarige. ’s 
Morgens speelde ik dan een hele wedstrijd bij de B 
en ’s middags een hele wedstrijd bij het eerste. Over 
overbelasting had toen nog niemand gehoord. Ik heb 
bij Hernani een mooie tijd als speler beleefd. Wij zijn 
tweemaal gepromoveerd via de nacompetitie en in 
1995 zijn wij kampioen geworden en gepromoveerd 
naar de hoofdklasse afdeling Nijmegen. Tijdens een 
gigantisch kampioensfeest werd mij gevraagd of ik 
niet een jeugdelftal kon gaan trainen “jij kunt het zelf 
ook goed voordoen en dat is belangrijk” werd er ge-
zegd. En zo werd het eerste contract op een bierviltje 
opgesteld.

Als kleinste dorpsclub speelden wij dat jaar na 
promotie in de competitie tegen onder andere Juliana, 

Mijn voetballoopbaan begon in Hernen op 12-jarige leeftijd bij voetbalclub Hernani. Ik was er laat 
bij en dat kwam omdat mijn moeder niet achter voetbal stond.

Beuningse Boys, Woezik en Orion. Met allemaal 
jongens uit het dorp wisten wij ons knap staande te 
houden. In het jaar 1999 fuseerde Hernani met Uni 
uit het naastgelegen Bergharen tot voetbalclub UHC. 
In het eerste jaar werd er een selectie samengesteld 
uit spelers uit Hernen en Bergharen. Dat koste de 
toenmalige trainer Paul Meijers tijd en voordat er een 
team stond was de competitie voorbij en waren wij 
gedegradeerd. Gelukkig wisten wij twee seizoenen 
later onder dezelfde trainer via de nacompetitie de 
promotie te bewerkstelligen.

Tijdens mijn periode bij Hernani speelden wij uiteraard 
ook wedstrijden tegen SCD ’33. Met mijn peetoom 
Gerard Verwaaijen hadden wij altijd de weddenschap 
voor de winst om 10 gulden. Dat briefje van 10 gulden 
zat dan de gehele wedstrijd achter mijn scheenbe-
schermer en als SCD dan wist de winnen kreeg hij 
van mij een biljet met een luchtje.

uit de oude doos:
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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

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.

DEESTNIEUWS - 24
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Evenementenborden voor alle Verenigingen 
en Organisaties in Deest geplaatst.

FAMILIEBERICHTEN 

Deze borden kunnen door alle verenigingen en stichtingen 
gebruikt worden om hun activiteiten en evenementen op aan 
te kondigen. Op initiatief van Peter van der Zwaluw en Tonny 
Janssen zijn deze borden ontworpen en geplaatst. 

Voor het ontwerp zijn zij belangeloos ondersteund door 
Reclameburo Janssen-Steenberg uit Appeltern. De foto’s zijn 
van Paul Janssen en Rogier Oude-Wesselink waarvoor dank. 
Deze borden zijn mogelijk gemaakt door een bijdrage van 
Steenfabriek Vogelensangh uit Deest en de Sponsorcommis-
sie Deest, waarvoor dank. 
Zonder deze steun waren de borden er niet gekomen! 

Binnenkort ontvangen alle verenigingen en stichtingen meer 
informatie over het plaatsen van evenementen op het bord.  

Overleden
Sjef van de Pol
Weduwnaar van Annie van Dam
*Puiflijk, 28 februari 1929  *Wijchen, 21 januari 2020

Mevrouw Mien van den Hurk – Vrolijks
Weduwe van Bertus van den Hurk
*Deest, 30 januari 1927  *Druten, 28 februari 2020

De heer Wim Beekhuijzen
Echtgenoot van Gretha Beekhuijzen-Sipma
*Deest, 25 oktober 1951 *Druten, 21 maart 2020

Geboortes
Geen

U heeft ongetwijfeld al gezien dat er onlangs twee evenementenborden zijn 
geplaatst. Eén op de hoek van Winssen en één tegenover de ingang van 
Tankstation Driessen. 

In het opgeheven parochieblad werden ook 
familieberichten opgenomen. Van verschil-
lende kanten kregen wij het verzoek om dit 
ook in het DeestNieuws te gaan doen.  
Geboortes en overlijdensberichten kunnen 
worden doorgegeven aan: 
Gerry Jilesen. Mobiel 0646-040427 of e-mail  
gerryenjos@live.nl of 
deestnieuws@gmail.com
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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.

 Ontdek heerlijk Italiaans eten in het Land van Maas en Waal.
Een prachtig restaurant vlakbij de Waalbandijk in Deest.

Authentieke gerechten, bereid met verse producten, naar 
recepten van de oma van de chef.

Grotestraat 8-B  -  6653 BL Deest
info@grandenonna.nl - www.grandenonna.nl

0487 849 296
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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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Wij begrijpen dat u in verband met het coronavi-
rus niet graag de deur uit gaat om informatie te 
verkrijgen over glasvezel. Daarom hebben we een 
aantal alternatieve hulpmiddelen voor u om u zo 
goed mogelijk te informeren over glasvezel en uw 
eventuele vragen te beantwoorden. 

De komende weken kunt u deelnemen aan één 
van onze webinars. Dit is een online seminar 
waarin u een live presentatie in beeld en geluid kunt 
volgen. In deze webinars delen we alle belangrijke 
informatie over glasvezel met u. U heeft alleen 
een computer of laptop nodig met geluid en een 
internetverbinding. U kunt gewoon thuis vanaf 
de bank deelnemen en via de chatfunctie kunt u 
uw vragen stellen. Onlangs heeft u van ons een 
leaflet ontvangen met daarop de data en tijdstippen 
van onze webinars. Deze informatie is ook op de 
website te vinden. 

Daarnaast kunt u voor vragen of advies ook contact 
opnemen met de lokale verkopers. In onderstaand 
schema ziet u op welke dagen en tijdstippen zij 
bereikbaar zijn. Ze helpen u graag! 

Glasvezel buitenaf is onlangs een glasvezelcampagne gestart in Afferden, Deest en Puiflijk. Als 
per kern 35% van de inwoners zich vóór 4 mei inschrijft, gaat de aanleg door. 

GLASVEZEL BUITENAF KOMT 
OP AFSTAND NAAR U TOE IN DEEST! 

ElectroWorld Druten 0487 51 65 75  
Maandag van 13.00 uur tot 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

ElectroWorld Leeuwen  0487 59 33 18  
Maandag van 13.00 uur tot 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

ICTvoorjou   085 13 01 750 
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

Optie1 Druten   0487 57 04 00  
Maandag van 13.00 uur tot 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

Royal ICT Computerservice  06 15 17 43 54  
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

Wellicht vindt u het prettig om eens van gedachten 
te wisselen met een van onze ambassadeurs uit 
Deest. Zij beantwoorden ook graag uw vragen. Een 
overzicht van de ambassadeurs bij u uit het dorp 
vindt u op onze website. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.glasvezelbuitenaf.nl
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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@feestweekdeest.nl of geef het af bij 
Mandy p/a Buskenshof 6 te Deest.

Tot gauw!

Bestuur Stichting SDV
Feestweek Deest
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