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Deest 1025 jaar
zaterdag 29 oktober van 18:00 - 23:00
zondag 30 oktober van 13:00 - 17:00

‘t Trefpunt

AUG. - SEPT.  2022

Cor Litjens
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Geachte Lezer,

Voor U ligt het DeestNieuws jaargang 8, nummer. In verband met vakanties iets later dan normaal maar dat 
wordt gecompenseerd met erg veel Nieuws. 

De foto op het voorblad is ingezonden door Cor Litjens en is tevens de aankondiging voor de tentoonstelling 
van het 1025-jarig bestaan van Deest. In het DeestNieuws uiteraard meer aandacht aan dit gebeuren. Vanaf 
24 augustus a.s. vieren wij het 40-jarig bestaan van de Feestweek Deest. Uiteraard in dit DeestNieuws het 
volledige programma en de informatie en programma’s van de BVS, van SCD’33 en een terugblik op het 
Jeugdkamp van SCD’33-Victoria25. Zaterdag 27 augustus a.s. presenteert de jeugdafdeling van SCD’33-
Victoria’25 hun nieuwe tenues en sponsors. Een nieuwe stap in de samenwerking tussen Deest en Afferden.  
Verder de vaste rubrieken van Harry Levelink “Pastoor Verhoeven”, Deest 1025 jaar, het wandel café en een 
terugblik over de eerste 5 maanden van ons Deester raadslid Gydo van der Zwaluw van Kernachtig Druten en 
nog veel meer. 

Het DeestNieuws wordt om de 2 maanden huis-aan-huis in Deest verspreid. Voor niet inwoners is het Deest-
Nieuws verkrijgbaar in de kantine van SCD’33, bij Rein Driessen en Dorpshuis ’t Trefpunt. In Druten “Bij Nett 
Wonen” in de Hogestraat 83. Het Deest Nieuws digitaal te volgen op www.trefpuntdeest.nl. 

Plaatsing van Uw bericht, eventueel voorzien van een foto, is geheel gratis. Inleverdatum voor het volgende 
nummer is uiterlijk 1 oktober 2022. Het volgende DeestNieuws verschijnt dan ongeveer 10 dagen later.

De redactie wenst U veel leesplezier toe.

Sanne Straten & Hans Peperkamp

deestnieuws@gmail.com 

DeestNieuws, Jaargang 8, nummer 4.
VOORWOORD

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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DEEST 1025 JAAR

Ons motto is ‘wonen is genieten’, omdat wĳ  vinden dat iedereen een huis 
verdient waar je tot rust komt en kunt genieten van een sfeervol interieur. 
Heb je geen idee hoe je van jouw (nieuwe) huis een thuis maakt? Dan 
helpen wĳ  je graag met een interieuradvies op maat. Kom langs in onze 
woonwinkel voor de mooiste meubels, woonaccessoires, exclusief behang, 
gordĳ nen, verf en verlichting of bel voor een afspraak bĳ  jou op locatie. DE 

WONEN IS GENIETEN

info@bij-nett .nl
www.bij-nett.nl

Hogestraat 83 , 6651 BH 
Druten T 0487 78 51 00

Bij  NETT
wonen

Hogestraat 59, 6651 BH 
Druten T 0487 22 30 22

Bij  NETT
kado

DE LEUKSTE CADEAUWINKEL  
IN DE REGIO
Met liefde iets moois voor iemand 
uitkiezen, voor een speciale 
gelegenheid of gewoon zomaar, 
is altijd leuk. Voor groot en klein, 
in onze cadeauwinkel vind je de 
mooiste cadeaus.

De werkgroep Deest 1025 is druk bezig om 
van het laatste weekend van oktober een 
memorabel weekend te maken. De werkgroep, 
bestaat uit: Vick Hermsen, Harry Levelink, 
Cor Litjens en Ria vd. Velden.
Er zijn al veel foto’s gedigitaliseerd, filmpjes 
zijn klaar om vertoond te worden en op 
papier is de inrichting van het Trefpunt 
nagenoeg rond.

Wat en waar
In de foyer, de grote zaal en de Kloosterzaal zullen verschillende facetten uit de geschiedenis van 
Deest te zien zijn en daarbij ook een aantal schilderijen en tekeningen van Roman Rabsztyn en 
andere kunstenaars. Zoals u misschien weet, is er met pen en kwast veel van Deest vereeuwigd.
Al deze kunstwerken komen in de foyer te hangen. Daar willen we ook “Deest in WO-II” laten zien. 
In de grote zaal zien we de ontwikkeling van bedrijven: steenfabriek, pannenfabriek, meubelfabriek en 
scheepswerf en hoe hun groei bijdroeg aan de groei van Deest. Dus ook verenigingen, woningen, ver-
enigingen, luchtfoto’s de filmpjes van kapelaan van Grootel en de verkorte film van 1000 jaar Deest.
In de Kloosterzaal vindt u PowerPointpresentaties met foto’s van de scholen en de geschiedenis van 
de parochie in foto’s en schilderijen. Ook vindt u hier een aantal familiefoto’s van bekende Deester 
families.Bij verschillende onderdelen kunt u ook nog foto’s terugvinden over hoe Deest de watersnood 
van 1926 heeft doorstaan.  En we hebben een groot aantal ansichtkaarten waarop Deest vereeuwigd 
is.Kortom: reden te over om 29 en 30 oktober met rode letters in uw agenda te zetten.
En mocht u bedenken dat u misschien toch nog ergens bruikbare foto’s hebt liggen: de werkgroep is 
er nog steeds heel blij mee. Alle foto’s worden gedigitaliseerd en zo snel mogelijk weer terugbezorgd. 
U kunt dan contact opnemen met de werkgroep. Ook voor andere vragen kunt u bij hen terecht. 
Contactpersoon is Vick Hermsen 06-23040302 of: deest1025jaar@gmail.com
Natuurlijk is er straks een schat aan historisch (foto)materiaal. De werkgroep is nu aan het bekijken 
hoe die straks, mogelijk in boekvorm, voor iedereen beschikbaar kan komen.

Kaartjes
Zoals u weet, vraagt de organisatie een kleine bijdrage voor de entree. 
Hiervoor kunt u kaartjes kopen. Deze zijn te koop bij de leden van 
de werkgroep, in het Trefpunt, Cafetaria ’t Plein, 
drogisterij van de Wielen, Ben van Elk, tankstation Driessen en
supermarkt Jumbo-Loeffen in Winssen. 

De werkgroep. 
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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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Romijnders  
geeft warmte!
cv-ketels - warmtepompen - onderhoud

024-648 82 22  •  www.romijnders.nl

Wil jij er warmpjes bijzitten? 

AFDELING TENNIS  

Sport Club Deest ’33 afgekort SCD’33 is een Omnivereniging waar Tennis een onderdeel van uitmaakt. 
Begin mei jl zijn wij gestart op maandagochtend met een vrije inloop voor ouderen om een balletje te slaan bij 
Tennis  Deest. Gemiddeld maken tussen de 10 en 14 tennissers gebruik van deze mogelijkheid. Wij gaan 
(kosteloos) door op de maandagochtend. Een aantal deelnemers heeft aangegeven ook op andere dagen wel 
eens een balletje te willen slaan. Wij bieden deze deelnemers aan om tot 31 december 2022 te komen tennis-
sen voor een bedrag van E 30,00. Dit voorlopige lidmaatschap loop tot voornoemde datum en zal uiterlijk
 voor 1 december 2022 moet worden opgezegd. De contributie voor alle tennisleden  wordt op de
 jaarvergadering van SCD’33 op 20 oktober as vastgesteld voor 2023.

Tot slot zijn de tennisbanen weer aangepakt en liggen er fantastisch bij mede door de inspanningen 
van een aantal vrijwilligers. Voor info kunt contact opnemen met 
Hans Peperkamp, Mobiel: 0653-406243
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VERSLAG VOETBALKAMP 
JEUGD SCD – VICTORIA 2022  

Na weken van voorbereiding was het dan ein-
delijk zover. Het traditionele voetbalkamp stond 
weer op het programma. Na 2 seizoenen geen 
voetbalkamp door corona werden op donderdag 
16 juni de tenten door de vrijwilligers weer opge-
bouwd op sportpark Kremershof.
Op vrijdagmiddag werden de boodschappen 
bezorgd, de boel versierd, zeg maar de finishing 
touch aangebracht. Iets voor 18.00 uur stonden 
de eerste van de ruim 60 kinderen al te trappelen 
om aan het voetbalkamp te beginnen. De tenten 
werden ingedeeld, luchtbedden opgeblazen, 
stretchers geïnstalleerd, iedereen had zijn eigen 
slaapplek op orde gemaakt.
Iedere deelnemer aan het kamp kreeg vooraf een 
bidon met zijn naam erop zodat hij of zij deze het 
hele weekend kon gebruiken. Ook kreeg iedereen 
een t-shirt met zijn eigen naam erop, dit was ook 
wel makkelijk voor de leiding. Deze shirts waren 
mede mogelijk gemaakt door een anonieme 
sponsor.

Hierna kon het programma van start gaan met 
een speurtocht door Deest. De groepen werden 
bekend gemaakt, de polsbandjes met de team-
kleuren uitgedeeld. Om de 10 minuten vertrok er 
een groep met hun opdrachtenlijst. Halverwege 
de tocht stond Elly om alle kinderen te voorzien 
van een ijsje, wat met dit warme weer een lekkere 
versnapering was.

Bij binnenkomst was er voor iedereen een 
broodje knakworst en konden ze even chillen. 
Toen het eenmaal donker begon te worden werd 
het kampvuur ontstoken en werd er begonnen 
met het “glow in the dark” voetbaltoernooi. De 
kinderen werden voorzien van lichtgevende 
bandjes en de speciale glow in the dark voetbal 
werd uit de kast gehaald.
Hierna bleef het nog lang gezellig en zijn er maar 
weinig kinderen gaan slapen. Dit gold ook voor 
de leiding. 

De zaterdagochtend werd rustig begonnen met 
een ontbijtje. De spellen werden opgeblazen 
en sommige voorzien van het nodige water en 
zeepsop. De zeskamp kon van start gaan. De 
onderdelen waren een levende sjoelbak, levend 
voetbalspel, buikschuiven, tobbedansen, een 
klimtoren en een stormbaan. Er werd regelmatig 
een drinkpauze ingelast wat wel nodig was met 
dit warme weer. Tussen de middag werd iedereen 
voorzien van een lekkere lunch waarna het 2e 
gedeelte van het programma verder ging.
Na een kleine rustpauze, waarin ook de meeste 
van de leiding toch even van de buikschuifbaan 
moesten. Daarna begonnen we met de jaarlijkse 
penaltybokaal. Hiervoor wil ik de gelegenheids-
keepers Martijn en Connor bedanken voor hun 
inzet. Als een team klaar was met de penaltybo-
kaal konden ze door naar de BBQ voor een lekker 
stukje vlees met frietjes, stokbrood en sausjes.

Daarna even bijkomen bij de tenten en omkleden 
voor de disco avond. Hiervoor hadden we de kan-
tine vakkundig verduisterd en kon “Kamptation 
White” van start gaan met muziek verzorgd door 
DJ Remco. Ook het kampvuur was weer aan, hier 
zaten een aantal kinderen rustig om het vuur met 
een stokje met daaraan een marshmallow. Deze 
nacht werd er goed en lang geslapen.

De zondagochtend kwam moeizaam op gang. Na 
weer een goed ontbijt, ditmaal met croissantjes, 
zijn we begonnen met het opruimen van de spul-
len uit de tenten. Hierna volgde het afsluitende 
voetbaltoernooi wat een beetje in het water viel 
door de onverwachte regen.
Het was tijd om weer afscheid te nemen van alle 
deelnemers, maar eerst moesten de prijzen nog 
uitgereikt worden en daarna kon iedereen naar 
huis om flink bij te slapen.

Uitslag spellen: 
De speurtocht is gewonnen door team blauw.
De zeskamp is gewonnen door team rood.
De winnaar over beide onderdelen is geworden 
team groen
Winnaars penaltybokaal:
JO-8 Loek Gijsbers
JO-9 Mathijs Litjens
JO-11 Sam Kolvenbach
JO-12 Meys v.d. Velden
JO-14 Bjorn Janssen

Verder willen we onze sponsors bedanken:
Een anonieme sponsor voor de bijdrage aan 
de shirts. Supermarkt Tonny Janssen voor de 
bijdrage aan de BBQ. Kaasboerderij van Ravens-
waard voor de kazen.
Fruithandel Hans de Klein voor de bananen en 
mandarijnen. DJ Mike voor het beschikbaar stel-
len van de geluidsinstallatie. Jos de Jong voor 
het beschikbaar stellen van de tenten.Jeroen en 
Noortje Tisse voor het beschikbaar stellen van de 
tenten.

Ook willen we iedereen bedanken die geholpen 
hebben bij het opbouwen en afbreken van de 
tenten, die geholpen hebben tijdens het kamp en 
degene die zijn blijven slapen bij de kinderen in 
de tenten. Jullie hebben gezorgd voor een onver-
getelijk weekend. Tot volgend jaar.

Activiteitencommissie SCD-Victoria
Remco van Geffen  Elly Jilesen
Silvia Teunissen  Loes Langen
Joyce Kolvenbach  Martien Gerrits
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VERSLAG VOETBALKAMP 
JEUGD SCD – VICTORIA 2022  
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SCD’33 NIEUWS VOETBAL 
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BEKERLOTING SCD’33 1

Er is geloot voor de KNVB beker en voor SCD’33 zij de volgende clubs uit de beker gekomen: DVOL 
(uit Lent) SDZZ (uit Zevenaar) en EWIJK. Het oefenprogramma en trainingsschema is als volgt:

Zondag 7 augustus 10.30 Trainen en lunch SCD 1 
Donderdag 11 augustus 19.30 Trainen
Zondag 14 augustus ?
Donderdag 18 augustus 19.30 Trainen
Zondag 21 augustus 12.00 Uitwedstrijd tegen OKSV 1
Donderdag 25 augustus 19.30 Trainen 
Zondag 28 augustus 12.00 Uitwedstrijd tegen FC Uden 
Donderdag 1 september 19.30 
Trainen Zaterdag 3 september 12.00 
Zondag 4 september 14.00 Bekerwedstrijd SCD 1 uit/thuis?? 
Donderdag 8 september 19.30 Trainen 
Zaterdag 10 september 12.00 
Zondag 11 september 14.00 Bekerwedstrijd SCD 1 uit/thuis??/ Wijkheldendag DAR
Donderdag 15 september 19.30 Trainen 
Zondag 18 september 14.00 Bekerwedstrijd SCD 1 uit/thuis??
Donderdag 22 september 19.30 Trainen
Zaterdag 24 september 13.00 Start competitie Zaterdag 1 
Zondag 25 september 10.00 Start competitie SCD 1 & 2 Donderdag 29 september 19.30 Trainen

AGENDA
Activiteit  : Jaarvergadering SCD’33
Wanneer  : Donderdag 20 oktober 2022
Waar  : Kantine Sportpark Kremershof en Aanvang : 21.00 uur
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nummer is uiterlijk 1 oktober 2022

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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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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PASTOOR VERHOEVEN

 
Pastoor Verhoeven. 
We duiken nog eens in de geschiedenis van de 
parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen. Martinus 
Verhoeven was al sinds 1919 pastoor in Deest. In 
de 60 jaar sinds de oprichting was het een bloeiende 
parochie geworden.  Verhoeven was de vijfde pastoor 
in deze parochie sinds 1858. In 1934 meende 
Pastoor Verhoeven dat hij in zijn eentje de parochie 
niet langer meer naar behoren kon waarnemen. De 
vele taken werden hem te zwaar.  Hij vond dat het 
dus tijd was, om door een jongere kracht vervangen 
te worden. Hij was toen 66 jaar, maar had te kampen 
met een afnemende gezondheid. Terwijl in die geest 
besprekingen met Z.H. Ex. bisschop Diepen van Den 
Bosch werden gevoerd, werd door enkele parochia-
nen een ander idee naar voren gebracht. 
Op de achtergrond speelde namelijk nog een andere 
kwestie. De kerk werd te klein. Regelmatig waren 
er onvoldoende zitplaatsen voor alle kerkgangers. 
En daar moest ook een oplossing voor gevonden 
worden. 

“Als we nou eens de bisschop om een kapelaan vragen 
en dan meteen ook toestemming om in het weekend 
tweemaal per dag een H. mis te lezen, vangen we twee 
vliegen in één klap. De pastoor krijgt verlichting van zijn 
werkzaamheden en meteen is de lastige kwestie van 
een nieuwe kerk of vergroting van de bestaande, voor 
jaren van de baan!” Twee keer per dag een mis lezen 
wordt ook wel ‘bineren’ genoemd.
Ook Pastoor Verhoeven kon zich daar wel in vinden. 
Het bisdom stond in beginsel niet afwijzend tegenover 
dit idee. Maar men had in Den Bosch nog wel een paar 
vragen over de kosten hiervan. Het bestuur van de 
parochie werd gevraagd aan de bisschop op te geven, 
hoe men de onkosten van een pastoor én kapelaan 
dacht te kunnen financieren. 
Dat werd nog wel een lastige. In de notulen van de 
vergadering van het kerkbestuur van 8 juli 1934 kunnen 
we hierover het volgende vernemen: 
Het Kerkbestuur heeft er geen juist denkbeeld van, 
hoe groot die onkosten zullen zijn. Het neemt aan 
dat die minstens ƒ 600,-- per jaar zullen bedragen, nl 
een toelage van f 100, - voor de assistent. En voor de 
pastoor een salaris van ƒ 500, -. Dan zou ook nog de 
verbouwing van de pastorie noodzakelijk zijn. Die kape-
laan moest natuurlijk wel een eigen kamer krijgen. Die 
zou te maken zijn door een verdieping aan te brengen 
boven de thans bestaande zaal.
De kosten daarvan werden door het kerkbestuur 
globaal geschat op ƒ 2000, -
De jaarlijkse kosten van ƒ 600,-- zouden te vinden zijn:
a. door een toeslag op de verpachte plaatsen
 in de kerk:    ƒ 150
b. door geregeld een schaalcollecte te
 houden     ƒ 300
c. verhoging kerkengeld (vierendeelsjaars)   
    ƒ 150
    ƒ 600

En voor zover nodig aanvulling uit het gewone saldo 
van de kerkenkas.
We zien hier ook dat er door de parochianen behoor-
lijk betaald moest worden. Niet alleen de ‘banken-
pacht’. Dat is later vervangen door het plaatsengeld.  
Maar men betaalde ook nog eens ƒ 150,-- per jaar als 
‘kerkengeld’, de latere parochiebijdrage. Deze mocht 
dan wel in 4 termijnen betaald worden. 
Wat de kosten betreft van een eventuele verbouwing 
van pastorie op boven gedachte wijze, deze waren 
makkelijk te dekken. De parochie had namelijk nog 
een rechtszaak lopen tegen ene heer Vermeulen. 
Als die vordering werd toegewezen, zou er ruim 
voldoende geld beschikbaar komen om boven de 
zaal een extra kamer te bouwen. Maar die zaak was 
nog steeds hangende. Mocht er voorlopig nog geen 
uitspraak komen, dan kon wellicht de verkoop van 
enige effecten of aandelen van de parochie daarvoor 
gebruikt worden.
Kon ook dat geen goedkeuring van de bisschop 
wegdragen dan zou men misschien op de hulp van 
‘Uwe Hoogwaardige Excellentie’ mogen rekenen.  
Misschien kon men dan wel uit een van de hem ter 
beschikking staande fondsen een beroep mogen 
doen.
Het Kerkbestuur meende tenslotte naar voren te mo-
gen brengen dat er in ieder geval beter te zorgen is 
voor het onderhoud van een assistent dan voor even-
tuele vernieuwing of verbouwing van de kerk. Dat zou 
veel en veel duurder worden. Bovendien zouden er, 
met het verlof tot bineren, op zon- en feestdagen zelfs 
wel 3 H.H. Missen gelezen kunnen worden. Dan is de 
kerk voorlopig groot genoeg en met de extra collectes 
zou de ƒ 300,-- nog wel hoger uitvallen.
Hiermee meende het Kerkbestuur naar beste weten 
de gestelde vaag beantwoord te hebben.  En, “Wij 
zien eerbiedig de beslissing van Uwe Hoogwaardige 
Excellentie tegemoet.”

Al redelijk snel kwam er antwoord. 
Want er werd aldus door Z.H. Ex. Mgr. Diepen, bis-
schop van ’s-Hertogenbosch, besloten: Met ingang 
van 10 aug. 1934 werd Jac. de Koning, priester van 
het seminarie, als assistens perpetuum (permanente 
assistent) benoemd. Dus geen kapelaan, maar een 
parochie-assistent. Voor de parochie maakt dat niks 
uit. Het is vooral een juridische status.  Pater Heuft 
was immers ook parochie-assistent. 
Pastoor Verhoeven bleef zijn werkzaamheden in 
Deest voortzetten tot zijn dood in 1938. In datzelfde 
jaar vertrok ook Jac. de Koning. Zijn opvolger kwam 
van de Franciscanen uit Megen: pater Langeveld ofm 
zou hem opvolgen. 

Harry Levelink
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Elzenstraat 31  •  6653 AR Deest  •  Telefoon 0487-518268   
  Mobiel 06 10074384  •  Email jaap@vdbergtw.nl
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Wordt Deest ook onderdeel van de Goede doelenweek Hart van Maas en Waal?

Jaarlijks worden er verschillende collectes gehouden ten behoeve van goede doelen. Het is voor 
die organisaties echter steeds moeilijker om aan collecte coördinatoren en collectanten te komen. 
Daarnaast hebben inwoners tegenwoordig weinig tot geen kleingeld in huis en vaak vindt men het 
niet prettig om onverwachts een collectant aan de deur te krijgen. Tijd voor verandering, zo 
meenden de collectecoördinatoren uit Afferden, Druten en Puiflijk.

Een andere manier van collecteren vergt ook een andere organisatie. Daarom werd Stichting Goede 
doelenweek Hart van Maas en Waal opgericht. Voor de benodigde materialen werden sponsoren 
gezocht, zodat alle opbrengsten aan de goede doelenorganisaties geschonken kunnen worden. 

In april zijn ruim 200 collectanten in Puiflijk, Afferden en Druten actief geweest om de eerste goede 
doelenweek van de provincie Gelderland plaats te laten vinden en met succes. Met elkaar hebben zij 
€ 35.095,97 opgehaald en inmiddels is dit bedrag verdeeld en overgemaakt naar de 17 goede doelen 
die zich hebben aangesloten bij Stichting Goede doelenweek Hart van Maas en Waal.

Ook in Deest is er tot voor kort gecollecteerd voor o.a. de brandwondenstichting, de hartstichting en 
het longfonds maar ook hier is het moeilijk om hiervoor nog vrijwilligers te vinden. Daarom hopen wij 
dat de Deestenaren warm lopen om zich aan te sluiten bij Stichting Goede doelenweek Hart van 
Maas en Waal. Op onze website www.gdwhartvanmaasenwaal.nl vind u veel informatie en daar kunt 
u zich ook aanmelden als collectant. Ook als u eerst wat meer informatie wilt, kunt u zich op onze 
website aanmelden.    

De nieuwe manier van collecteren gaat als volgt. Collectanten geven een brief en enveloppe af. In die 
brief staan alle aangesloten goede doelen. De inwoners van Deest kunnen per goed doel aangeven 
hoeveel geld men wil schenken. Vervolgens stopt men de ingevulde brief met eenmalige machtiging 
of contant geld in de envelop en deze wordt op een afgesproken tijdstip weer opgehaald en in de 
verzegelde collecte emmer gestopt.

In april 2023 organiseren we weer een collecteweek en naast Afferden, Druten en Puiflijk, doet ook 
Horssen dan ook mee. Wij hopen dat ook Deest zich wil aansluiten zodat we vanaf nu een Goede 
doelenweek kunnen houden in de hele gemeente Druten.

Individueel, Groepen, Heelzangtraject, Helende Stem, 
Klankvelden zingen, Meditatieve Muziek, Stiltewandelingen, 
Intuitief / scheppend musiceren, Inspriratie over klank en 
muziek, Workshops, Meditatieve sessies, Concerten

Jacqueline van Koolwijk
docerend / uitvoerend musicus en muziektherapeute
Gravendaal 1, 6653 BR Deest
0487-511568
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SCD programma 
 
Zondag 7 augustus  10.30  Trainen en lunch SCD 1 
 
Donderdag 11 augustus 19.30  Trainen 
 
Zondag 14 augustus  ? 
 
Donderdag 18 augustus 19.30  Trainen 
 
Zondag 21 augustus  12.00  Uitwedstrijd tegen OKSV 1 
 
Donderdag 25 augustus 19.30  Trainen 
 
Zondag 28 augustus  12.00  Uitwedstrijd tegen FC Uden 
 
 
Donderdag 1 september 19.30  Trainen 
 
Zaterdag 3 september  12.00  Voetbaltoernooi 7 vs. 7 SCD ?? 
 
Zondag 4 september  14.00  Bekerwedstrijd SCD 1 uit/thuis?? 
 
Donderdag 8 september 19.30  Trainen 
 
Zaterdag 10 september 12.00  Wijkheldendag DAR  
 
Zondag 11 september 14.00  Bekerwedstrijd SCD 1 uit/thuis?? 
 
Donderdag 15 september 19.30  Trainen 
 
Zondag 18 september 14.00  Bekerwedstrijd SCD 1 uit/thuis?? 
 
Donderdag 22 september 19.30  Trainen 
 
Zaterdag 24 september 13.00  Start competitie Zaterdag 1 
 
Zondag 25 september  10.00  Start competitie SCD 1 & 2 
 
Donderdag 29 september 19.30  Trainen 
 
 
 
 
 
 

SCD PROGRAMMA
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We zijn de komende jaren hard aan het werk 
in Deest. Dat doen we, omdat u zich zorgen 
maakt. Ook stellen we hiermee het ‘prettig 
wonen en leven’ in Deest veilig. Nu en in de 
toekomst. We geven u graag een update over 
de laatste ontwikkelingen. Leest u maar!

Voorlopig Ontwerp Wilgenland
We zijn weer een stap verder in het proces 
voor het aanpassen van de openbare ruimte in 
Wilgenland. Bureau Kragten maakte voor ons 
2 varianten van een voorlopig ontwerp. Tot 18 
juli kon iedereen op de ontwerpen reageren. De 
Projectgroep Wilgeland kreeg ongeveer 15 reac-
ties binnen van bewoners. Onder andere uit de 
Schoolstraat, Wilgenstraat en Meidoornstraat. De 
reacties gaan over de parkeren, eenrichtingsver-
keer, groenvakken en het voetpad. Op woensdag 
20 juli besprak de Projectgroep Wilgenland alle 
binnengekomen reacties en de opmerkingen 
van de leden uit de projectgroep. De gemeente 
gaat het Voorlopig Ontwerp ook nog beoordelen. 
Daarna maakt Bureau Kragten een definitief 
ontwerp voor de openbare ruimte. We verwach-
ten dat we het definitieve ontwerp half oktober 
kunnen laten zien. Dan kunnen ook de bewoners 
uit Wilgenland, projectgroep Wilgenland en de 
gemeente nog een laatste keer opmerkingen 
doorgeven.

Helpt u mee met het monitoren van de 
bermen? Wilt u als vrijwilliger meehelpen in het 
groen? De gemeente kan uw hulp gebruiken. 
Komende jaren gaan we in Deest als proef de 
bermen ecologisch beheren en onderhouden. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat we de bermen op 
andere momenten in het jaar gaan maaien. Hier-
door gaan steeds meer soorten planten groeien 

SAMEN AAN DE SLAG IN DEEST

en bloeien. Dat is goed voor de insecten, zoals 
vlinders en bijen. We willen weten of de nieuwe 
manier om de bermen te beheren ook echt werkt. 
Daarom houden we ze goed in de gaten. En daar 
kunnen we wel wat extra ogen bij gebruiken. Kijk 
op www.druten.nl/vrijwilligersgroepen-natuur voor 
meer informatie. 

Subsidie aangevraagd voor Trefpuntplein
Voor het opknappen van ‘t Trefpuntplein hebben 
we subsidie aangevraagd bij de Provincie Gelder-
land. Eind september horen we of we de subsidie 
krijgen. We hebben goede hoop! Ondertussen 
gaan de voorbereidingen gewoon door. We 
houden u op de hoogte! Samen met projectgroep 
’t Trefpuntplein maakten we al een ontwerp van 
het plein. Dit ontwerp kunt u op de website van 
Samen aan de slag in Deest bekijken. 

Een groen kunstwerk? Denk mee!
We zijn gestart met de voorbereidingen voor 
het opknappen van de entree van Deest bij de 
Van Heemstraweg / Grotestraat. Eerst kijken we 
naar wat er allemaal wel en niet kan. Wat ligt er 
bijvoorbeeld onder de grond waar we rekening 
mee moeten houden? Als we dat weten, maken 
we een voorstel voor een uitnodigende en groene 
entree. Ideeën zijn heel erg welkom! We hebben 

ook wat geld om een groen kunstwerk neer te 
zetten. De wens voor een groen kunstwerk leeft 
al veel langer. Nu maken we daar werk van! Heeft 
u daar een mooi idee voor? 
Wij horen het graag! Of bent u een (hobby) 
kunstenaar en heeft u een goed idee? Dan ont-
vangen wij heel graag een schets met een uniek 
Deest ontwerp. Geef al uw ideeën, tekeningen en 
wensen door aan Willie van Zonsbeek: w.m.van.
zonsbeek@drutenwijchen.nl “De realisatie van de huidige      

 beplantingsvisie geeft Deest 
een ander gezicht en een 
andere uitstraling welke, 
naast een bijdrage aan de 
natuur, ook de leefbaarheid 
ten goede komt. De opzet van 
gemeenschappelijke plekken 
als pluktuintjes en een plukbos 
bij ’t Zeeltje vergroten daarbij 
de belevingswaarde van ons 
dorp en bieden de mogelijkheid 
tot mooie sociale plekken uit te 
groeien.” 

André Janssen

Pluktuintjes en voedselbos 
Een werkgroep van enthousiaste Deestenaren is de afgelopen periode aan de slag gegaan met plan-
nen voor verschillende pluktuintjes en een voedselbos. De werkgroep wil Deest een meer aantrek-
kelijke, groene uitstraling geven, waarbij er ook aantrekkelijke sociale plekken ontstaan. Zij zijn nu op 2 
plekken begonnen met de uitvoering. Er komt een kruidenpluktuintje aan de Teijssenstraat, vlakbij het 
appartementencomplex. En er zijn plannen om een voedselbos te maken grenzen aan het terrein van ’t 
Zeeltje. De werkgroep gaat met omwonenden in gesprek hierover en onderzoekt de mogelijkheden. 

Stichting Maas en Waal in Beweging helpt inwoners bij de opstart van het idee. Stichting MeerVoorme-
kaar helpt vanuit het thema ontmoeten en verbinden. En de gemeente faciliteert de plannen. Door het 
werk van de werkgroep ontstaan bij inwoners steeds meer ideeën voor mogelijk andere locaties. Dat 
juichen wij natuurlijk alleen maar toe! Wilt u ook een pluktuintje in uw buurt? Neem dan contact op met 
nicole.moorman@maasenwaalinbeweging.nl Ze helpt u graag op weg! 
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De Energiebus stond in Deest
Op 7, 15 en 28 juni en op 1 juli stond de 
Energiebus op verschillende plekken in Deest. 
RN7 maakte er een mooi nieuwsitem van dat 
zij uitzonden op tv. Kijk het terug op www.rn7.
nl/nieuws/7707509-energieadvies-op-wielen-in-
deest  

U kwam vooral naar de Energiebus met vragen 
over energie besparen. Veel huurders vinden ver-
duurzamen lastig, want hoe doe je dat als het niet 
jouw huis is? Hen konden we helpen met kleine 
tips van de energiecoaches. Ze kregen radiator-
folie mee of een brievenbusborstel. Er zijn ook 
al veel Deestenaren bezig met duurzaamheid. 
Ze zijn aan het isoleren of hebben zonnepanelen 
liggen. Sommige kwamen dan ook bij de Energie-
bus om hun verbouwingsplannen nog eens te 
checken bij de adviseur van het Energieloket. 
Ze stelden vragen als: Hoeveel zonnepanelen 
kunnen we nog nemen? En met welke isolatie is 
voor ons de meeste winst te behalen? 

Hoe we nu in 2050 van het gas af kunnen, blijft 
een moeilijk onderwerp. En het lijkt ook nog zo 
ver weg. We blijven daarover graag met u in 
gesprek. Samen lukt het ons!
 

SAMEN AAN DE SLAG IN DEEST

Meer informatie
Alle actuele informatie over de deelprojecten 
vindt u op 
www.druten.nl/samenaandeslagindeest
Volg de Facebookpagina Samen aan de slag 
in Deest en blijf op de hoogte van het laatste 
nieuws. Zoek in Facebook op ‘Samen aan de 
slag in Deest’ en like de pagina.
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SCHEIDEN
DUS!

www.dar.nl/plastic  | info@dar.nl | 024-3716000 

PLASTIC +WINNEN MET

SCHEIDEN DUS!

WINNEN
PLASTIC +MET

Melk Tomaten Tomaten 
SOEPSOEP

Samen gaan we 
voor de winst!

Plastic+afval is een goede 
grondstof voor nieuwe 

producten. Bijvoorbeeld een 
nieuwe shampoofles. Het is 

daarom belangrijk om plastic+ 
goed te scheiden en geen ander 

afval bij het plastic+afval te 
doen. Jij scheidt toch ook jouw 

plastic+?
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Beste leden,

Het zomerseizoen is al weer bijna voorbij. De 
Biljartavond hebben we afgesloten met een spel-
letje barakken en een barbecue. Winnaar van de 
biljart competitie (zowel het Libre als het 10 over 
rood) werd Jan van den Broek. Tweede werd 
Jan Laverman. Beiden kregen een wisselbeker 
en een fles wijn uitgereikt. Het bleef nog lang 
gezellig. 
Op 1 september wordt weer met het biljarten ge-
start en op 5 september beginnen we weer met 
de wekelijkse Soos. Tijdens de 75+ dag hebben 
vele ouderen kunnen genieten van een mooie 
huifkarrentocht op de Veluwe. De mannen zijn op 
de Mannendag naar het automuseum in Druten 
geweest en de vrouwen op de Vrouwendag naar 
de Heerlijkheid van Horssen. Na afloop hebben 
de vrouwen in het Trefpunt kunnen genieten van 
een heerlijk High Tea en de mannen van een 
lekker hapje en een drankje. 
Alle deelnemers hebben genoten van deze dag.

Onderstaand de activiteiten voor de komende 
periode.
In verband met de voorbereidingen voor de 
diverse activiteiten moeten de opgaves voor 
deelname 2 weken voor de betreffende activiteit 
binnen zijn.   In verband hiermee vragen wij u, 
als u wilt deelnemen aan een activiteit, om dit 
tijdig te doen. Na de aangegeven datum voor de 
betreffende activiteit worden geen opgaven meer 
aangenomen. (m.u.v. de reguliere wekelijkse en 
maandelijkse activiteiten)

Fietsen op dinsdagmiddag
Het fietsen op dinsdagmiddag gaat gewoon door. 
Wel hebben we de aanvangstijd gewijzigd. De 
start op het Trefpuntplein is nu 13.15 uur. Ook 
mensen met een scoot-mobiel kunnen mee.

Bingo 
Op  1 september en 6 oktober zijn er weer 
Bingomiddagen.  De middagen beginnen om 
14.00 uur in de grote zaal van het Trefpunt in 
Deest. De zaal is open om 13.30 uur. Ui-teraard 
zijn er weer mooie prijzen te winnen. De kaarten 
kosten  € 6.- incl. gratis koffie en/of thee. Overige 
consumpties zijn voor eigen rekening.

Open Eet Tafel
De Open Eet Tafel is er vanaf 18 augustus weer 
elke donderdag. 
De Open Eet Tafel is bedoeld om mensen met 
elkaar in contact te brengen en zo ge-zellig met 
elkaar kunnen genieten van een heerlijk diner. 
Een ieder die de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt 
is welkom in de Kloosterzaal van het Trefpunt 
om 11.45 uur. Voor € 8,50 wordt er een heerlijk 3 
gangen menu geserveerd en voor € 10,- wordt er 
ook een kopje koffie of thee bij geserveerd. 
Indien u niet in de gelegenheid bent om zelfstan-
dig naar het Trefpunt te komen dan komen wij u 
ophalen en wordt u uiteraard na afloop ook weer 
thuis gebracht. (deze service is gratis)
Aanmelden kan via tel. nr. 06- 58915873 bij Nelly 
van Gelder of via tel. nr. 06-12502779 bij Hennij 
Laverman.  
De Open Eet Tafel is er voor alle ouderen dus 
ook voor de niet leden. 

Secr :Gerard Winterink Weth. Bruenstraat 9 Deest Tel.0487-513452:  E- mail: kbodeest.secr@gmail.com

Computercursus
De computercursus voor beginners is voor 
velen een heel fijne ervaring. De vervolgcur-sus 
Digisterker is door de Bibliotheek Rivieren-
land ingepland op maandag 5, 12, 19 en 26 
september 2022 van 19.30-21.30 uur. Er zijn 
nog plaatsen beschikbaar. Wil je weten hoe je 
met DigiD moet werken en hoe je overheids-
instanties (Gemeente, de Belasting-dienst, 
de Rijksoverheid) kunt benaderen als ook 
openbare instellingen zoals het zieken-huis de 
Apotheek, Huisarts, het Openbaar Vervoer de 
Verzekeringsmaatschappijen etc.,  dan is deze 
cursus zeker aan te bevelen. 
Indien u nog weinig weet van het gebruik van de 
computer dan is er ook een Beginners-cursus 
waarin alles duidelijk en voor iedereen begrijpe-
lijk en in zijn eigen tempo de ba-siskennis kan 
vergaren.
Wilt u ook de cursus Digisterker of de Begin-
nerscursus volgen dan kunt u zich daarvoor nog 
steeds opgeven. De cursus is laagdrempelig en 
wordt door de Bibliotheek Rivierenland gratis 
aangeboden. Opgeven kan bij Gerard Winterink 
tel. 0487-513452. De cursus is voor ieder-een 
dus ook niet leden zijn welkom. 

Jaarlijkse Fietsdag 21 augustus
Onze jaarlijkse fietsdag wordt dit jaar gehouden 
op 21 augustus.  We vertrekken om 10.00 uur 
vanaf het Trefpuntplein. Ook dit jaar is er weer 
een treintje voor de leden die slecht ter been 
zijn en niet kunnen fietsen. Uiteraard moet 
elke deelnemer voorzien zijn van een oranje 
veiligheidsvest. Ook moeten de accu’s van de 
elektrische fietsen opgeladen zijn. De route 
loopt dit jaar naar Niftrik waar we pauzeren en 
genieten van een kopje koffie met een plak 
cake. Vervolgens gaan we via Ravenstein, langs 
de Maas naar Megen. Daar gaan we met de 
pont weer de Maas over en vervolgens lunchen 
we bij ’t Mun. De eigen bijdrage voor deze dag 
is evenals vorig jaar € 15,-. Dit is inclusief koffie, 

soep en een broodje, en een schnitzelbuffet na 
afloop. Opgeven kan bij Nelly van Gelder tel. 
06-58915873 tot en met 12 augustus. 

Thuismarkt 10 september
Op zaterdag 10 september wordt er een Thuis-
markt gehouden in het pand van het Pax Christi 
College mr. Van Coothstraat 34 Druten van 
13.30 tot 16.30 uur. Hier kunt u informatie krijgen 
over de vele mogelijkheden om thuis langer, 
plezierig, comfortabel en veilig wonen. Verschil-
lende bedrijven zijn aanwezig om u te laten 
zien en ervaren welke mogelijkheden er zijn om 
langer thuis te kunnen blijven wonen. Ook BVS 
en de andere ouderverenigingen in de gemeente 
Druten zullen aanwezig zijn om hun activiteiten 
te laten zien.

Museum Plus Bus 5 oktober
Dit jaar mogen wij weer mee met de Museum 
Plus Bus. Deze gaat naar het Fries Museum in 
Leeuwarden. We vertrekken om 8.45 uur vanaf 
het Trefpuntplein. Daar worden we om 11.45 uur 
ontvangen met een kopje koffie waarna er om 
12.15 uur een rondleiding is door het museum. 
Na de rondleiding wordt er een heerlijke lunch 
verzorgt. Na de lunch is er nog gelegenheid om 
zelf in het museum rond te kijken. Om 15.00 uur 
gaan we weer naar de bus welke om 15.30 uur 
vertrekt naar Deest. Daar komen we om 18.00 
uur aan. De kosten voor deze dag bedraagt € 
10,-per persoon. Wie van deze gelegenheid 
gebruik wil maken kan zich opgeven bij Nelly van 
Gelder tel. 06-58915873.  De inschrijving sluit op 
1 september.

Rabobank Clubsupport
Ook dit jaar doen we mee met de Rabobank 
Clubsupport actie. Deze actie zorgt elk jaar weer 
een welkome aanvulling op onze clubkas. Mede 
daardoor kunnen we de prijzen voor onze acti-
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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

viteiten zo laag mogelijk houden. Ben je lid van 
Rabobank? Dan kun je vanaf 4 oktober stemmen 
via de app . Ga naar het overzicht van deel-
nemende clubs, selecteer je drie favorieten en 
stemmen maar! Je kunt stemmen tot 24 oktober.

Muziek en dansmiddag 2 oktober
Op verzoek van vele leden organiseren we dit 
jaar een muziek en dansmiddag. De muziek 
wordt verzorgt door de 3 H’s. De middag is 
toegankelijk voor leden en niet leden. U wordt 
ontvangen met een gratis kopje koffie of thee en 
een plakje cake. De overige consumpties zijn 
voor eigen rekening. De eigenbijdrage voor deze 
middag is € 10,-. U bent om 14.00 uur welkom 
in de grote zaal van het Trefpunt. De zaal is om 
13.30 uur open. Om 17.00 uur sluiten we de 
middag af. Opgeven kan bij Nelly van Gelder tel. 
06-58915873 tot en met 18 september.

Riktoernooi 14 oktober
Op 14 oktober wordt er weer een Riktoernooi 
georganiseerd. Deze wordt gehouden in de grote 
zaal van het Trefpunt in Deest. Aanvang 19.30 
uur. De zaal is open om 18.30 uur. Gespeeld 
wordt er om levensmiddelen pakketten. Het 
inschrijfgeld bedraagt € 5,- excl. consumptie. 
Men kan zich opgeven bij Piet Thomassen tel. 
0487-59312.

Dag van Senioren 28 oktober
In tegenstelling tot andere jaren kunnen we deze 
dag niet op de landelijke dag voor senioren hou-
den. Dit heeft alles te maken met de program-
mering van onze activiteiten en de invulling van 
het programma. 
De dag bestaat dit jaar uit de volgende program-
ma onderdelen:
- 13.30 uur ontvangst met koffie en gebak

- 14.00 uur het eerste deel van de  
 conference van Jos Thomasse
- 14.45 uur pauze met gratis loterij
- 15.00 uur het tweede deel van de 
 conference van Jos Thomasse
- 15.45 uur gezellig samen zijn
- 16.30 uur stamppottenbuffet
- 18.00 uur sluiting

De middag is er zowel voor de leden als ook 
de niet leden.
De eigenbijdrage voor deze middag is € 15,-
Opgeven bij Nelly van Gelder tel. 06-58915873 
tot en met 14 oktober.

Activiteitenkalender augustus / september / 
oktober / November:
Augustus
18 augustus start wekelijkse  Open Eet Tafel
21 augustus Fietsdag

September
1 september Bingo
1 september start wekelijkse Biljartavond
5 september start wekelijkse Soos
10 september Thuismarkt

Oktober
 2 oktober muziek en dansmiddag  
 5 oktober Museum Plus Bus (Fries Museum)
 6 oktober Bingo
14 oktober Riktoernooi
28 oktober Dag van Senioren

November
3 november Bingo
13 november Filmmiddag

Bestuur BVS Deest juli / augustus  2022 
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Op de foto een impressie van een deel van het zand-
win- en herinrichtingsproject Geertjegolf.
Rechts op de foto is een van twee volledig elektrische 
zandzuigers te zien. Centraal in beeld is de eveneens 
elektrisch aangedreven installatie te zien.
Deze voorscheidingsinstallatie scheidt en ontwatert het 
aangevoerd mengsel van zand en grind.
Via diverse processtappen worden er uiteindelijk  
drie tussendepots gevuld. In deze depots zit zand in 
verschillende fracties: grof., middel en fijn.
Onder deze drie depots bevinden zich een tweetal 
lange ondergrondse tunnels. In ieder tunnel start een 
transportband die via openingen in het dak van de 
tunnel gevuld kunnen worden met zand.
Zodra deze transportbanden beladen zijn en de tunnel 
verlaten vouwen ze zich op tot een soort buis.
Linksboven op de foto is te zien hoe deze banden het 
zand richting de Waal vervoeren.
In de speciaal aangelegde Voorhaven wordt daar 
met twee grote drijvende installaties het eindproduct 
samengesteld en in schepen verladen.
De hier gewonnen grondstoffen zijn van groot belang 
voor de bouw in heel Nederland.
Het project levert de komende jaren naast grondstoffen 
een waterrijk natuurgebied op met diverse mogelijkhe-
den voor extensieve recreatie.

Met dank aan Herman van der Linden 
NEDERZAND Projectmanagement BV Zorgt voor zand,

ontwikkelt natuur

Geertjesgolf is een project gelegen tussen 
knooppunt Ewijk (A50), N322 en de dorpen  
Deest en Winssen. De komende jaren wordt in  
dit gebied klei, industriezand en grind gewonnen 
om Nederland te voorzien van de benodigde 
duurzame bouwgrondstoffen. Geertjesgolf krijgt 
stap voor stap een nieuw gezicht als uniek 
leef- en recreatiegebied voor mens en dier.

 

www.geertjesgolf.nl

Iedereen is het er over eens: vrijwilligers zijn het 
cement van onze samenleving. Vrijwilligerswerk 
is leuk en zinvol. Veel mensen doen het met 
veel plezier. Vrijwilligers verdienen dan ook de 
waardering en erkenning. 
Afgelopen juni tijdens de laatste Soos middag 
van BVS  hebben wij dan ook weer een aantal 
“trefpuntkanjers” uitgereikt. Deze vrijwilligers, 
Tilly van den Broek en Door van Dinteren 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 

TREFPUNTKANJERS

alles onder één dak
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Nog een paar weken en dan wordt eindelijk de voorstelling de Grimas achter de kamerjas vertoond.
Waar spelers nog even genieten van hun vakantie, zijn vrijwilligers op locatie druk in de weer om alles 
op tijd in gereedheid te brengen voor wederom een bijzonder openlucht theaterspektakel.
Op diverse braderieën van Beuningen tot Batenburg hebben spelers zich in de afgelopen maanden 
laten zien om iedereen te enthousiasmeren voor deze voorstelling.  En met succes! Driekwart van de 
kaarten is reeds verkocht. Nog geen kaartjes? Koop ze snel, want dit wil je zeker niet missen.
 
Voorstelling De grimas achter de kamerjas
locatie  Laarstraat 9 te Afferden  (op het erf van Klok Groenvoorzieningen) 
Data  2,3,4 september en 9,10,11 september 2022.
Kaartverkoop via www.musicalmaasenwaal.nl
Ticketprijs € 17,95 p.p.

Heel graag tot dan!

STICHTING MUSICAL PRODUCTIE   
MAAS EN WAAL MAAKT NIEUWE VOORSTELLING:

DE GRIMAS ACHTER DE KAMERJAS



DEESTNIEUWS - 36 DEESTNIEUWS - 37

Eind augustus is het weer zover; 
Van 24 tot en met 28 augustus 
vieren wij het 40-jarig bestaan 
van Feestweek Deest!  U bent 
van harte welkom! 
Woensdag 24 augustus; De Superbingooo 
zal weer aanwezig zijn! Een gezellige avond uit 
met kans op vele leuke geldprijzen; Hoofdprijs € 
200,= en mooie cadeaus die ter beschikking zijn 
gesteld door de sponsoren! Om 19.00 uur gaat 
de zaal open en om 20.00 uur gaan we begin-
nen!

Donderdag 25 augustus; In middag is dan 
Open Eettafel Senioren voor de inwoners uit 
Deest. Zij kunnen zich opgeven bij Nellie van 
Gelder – 06 - 58915873 of via info@feestweek-
deest.nl. Graag voor 20 augustus opgeven 
svp. Een beroemde kok en boer zullen gezellig 
aanwezig zijn! Het eten wordt u aangeboden, 
maar de consumptie is voor eigen rekening. De 
middag zal rond 15.30 uur eindigen. 

FIFA toernooi. Vanaf 17.30 uur is de zaal weer 
open, het 2e open Maas & Waalse FIFA Toernooi 
zal dan om 18.00 uur aanvangen. Inschrijven 
kan via info@feestweekdeest.nl tot en met 20 
augustus a.s. Inschrijfgeld is 5 euro inclusief een 
consumptie. 

En op vrijdag 26 augustus komen we weer 
terug met de sterkste Deestenaar. Weet u het 
nog in de beginjaren van de Feestweek wie 
allemaal meededen? Wij zijn op zoek naar de 
sterkste “Alleskunner” van het dorp! Durf jij jezelf 
te bewijzen! Doe jij sportief mee? Schrijf je dan 
nu snel in via info@feestweekdeest.nl. Vanaf 
8 jaar mag en kan je al meedoen. Dus aarzel 
niet, en trommel je vrienden op en doe gezel-
lig mee. Deze avond zal DJ Jos de muzikale 
entertainment verzorgen. Om 20.00 uur begint 
het programma!

Zaterdag 27 augustus gaan we een flashback 
doen van de afgelopen 40 jaar, gezellig met ons 
TIJDFEESTMACHINE avond! Ook voor deze 
avond, geldt GRATIS entree. Het zou tof zijn als 
je ge/verkleed bent in jouw lievelingsjaren style. 
Zodat we echt in een TIJDFEESTMACHINE 
avond stappen. En je kan meedoen met de 
Playbackshow en Modeshow. Via info@feest-
weekdeest.nl kun je jezelf inschrijven voor de 
Playbackshow. Om 20.00 uur gaan we los met 
DJ Jos. Tot dan!
 

 Op zondag 28 augustus zijn er diverse activi-
teiten en muzikale optredens op het Feestplein 
tijdens de Toeristische Markt. DJ Danny en 
BROADWAY zullen deze dag aanwezig zijn. 
Kom gezellig naar het Feestplein om het 40-jarig 
jubileum met ons samen te vieren!
 
De Toeristische Markt wordt dit jaar georgani-
seerd door Eeri. En mocht u een kraam willen 
huren dan kunt u contact met Eeri opnemen via 
0626352200 of via info@eeri.nl. Zie ook www.
vakantiemarkten.nl 

Wij zien u graag tijd
ens Feestweek Deest en de Toeristische Markt 
en wensen u veel gezelligheid en plezier!

www.feestweekdeest.nl en neem ook eens een 
kijkje op onze Facebookpagina!
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EHBO-Vereniging  Deest-Afferden stopt  

Op 9 juli hebben we na twee jaar uitstel ons 70 jarig bestaan gevierd. Het was een gezellige avond 
met maar liefst tien jubilarissen die variërend van 20 tot 60! jaar EHBO’er of bestuurslid waren. 

Helaas had deze avond ook een trieste kant. Het was tevens de afsluiting van onze vereniging. Het 
teruglopend ledental was al jaren een zorgenpunt. Nu ook nog enkele bestuursleden om persoonlijke 
reden er mee gestopt zijn is een voortzetting niet meer mogelijk. De leden die door willen gaan 
kunnen natuurlijk bij andere verenigingen terecht voor de lessen. Lastiger is het voor verenigingen en 
clubs die een evenement organiseren. Er is geen EHBO-vereniging meer in Deest en Afferden die de 
vaak vereiste EHBO ondersteuning kan verzorgen. Het was een lastige beslissing om te nemen maar 
als er geen aanwas van nieuwe leden komt houdt het een keer op. Het is een zorgelijke ontwikkeling 
die bij meer EHBO-verenigingen in de omgeving speelt. Helaas. 

Bestuur 
EHBO-vereniging Deest-Afferden 
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ONS KERKHOF,  VRIJWILLIGERS 
GEVRAAGD!!!!!!!

Reeds tientallen jaren verzorgen vrijwilligers ons 
kerkhof.Zij hebben dit altijd in volle overtuiging met 
respect voor de overledenen gedaan. Helaas hebben 
velen van hen moeten afhaken wegens ouderdom en 
gezondheid. Desondanks hebben zij het kapelletje 
op het Kerkhof weten te realiseren. Daarbij is door 
gebrek aan mankracht het onderhoud van het kerkhof 
achter gebleven. Momenteel zijn er slechts enkele 
personen beschikbaar die dit werk kunnen doen.
Het kerkhof moet toch representatief zijn en eerbied 
voor de overledenen uitstralen. Indien u dat ook vindt, 
tijd op de dinsdagmiddag heeft en nog voldoende fit 
bent om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren 
meld u dan aan bij Peter van Dinteren Grotestraat 
36 Deest, tel. 0487-514747 of per e-mail peterenria.
vandinteren@gmail.com . Velen zullen u dankbaar 
zijn en trots op ons goed onderhouden kerkhof.
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SOCIAAL TEAM / MEER VOOR MEKAAR  
BERICHT VAN MARC WISSEBORN SOCIAAL WERKER GEMEENTE DRUTEN 

Thuismarkt: tips over veilig en comfortabel wonen
Hoe blijft u langer plezierig, comfortabel en veilig wonen? Vroeg of laat zult u merken dat dit niet meer vanzelf 
gaat. Uw huis zorgt voor belemmeringen die er vroeger niet waren. Zo kan het bovenraampje toch wel erg hoog 
zitten, is de badkamer misschien slecht bereikbaar, en kan het onderhoud van uw tuin te moeilijk worden. Wist u 
dat u door kleine aanpassingen vaak langer veilig en comfortabel in uw huis kunt blijven wonen?

Laat u informeren op de Thuismarkt. 
Er zijn verschillende organisaties en bedrijven aanwezig. Zij laten u zien en ervaren welke mogelijkheden er zijn 
om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. 

De Thuismarkt vindt plaats op 10 september 2022
Van 13:30 tot 16:30 uur aan de Mr. van Coothstraat 34 in Druten (Pax Christi College). 

Komt u ook?
De toegang is gratis en een kopje koffie of thee?? staan voor u klaar.
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Kerkstraat 28 | 6655 KB Puiflijk 
info@chefinhuis.nl | 
www.chefinhuis.nl

VAN INTIEM
DINER TOT 

ZAKELIJK EVENT. 
WIJ VERTALEN UW 

WENSEN NAAR 
DE PERFECTE 

CULINAIRE 
BELEVING.
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        studio_straten

studio.straten@outlook.com

zorgzaam, positief, energiek, krachtig, meelevend,
doorzetter, verzorgd, actief, gezelligheidsmens  

en lief, heel lief 

Astrid Jacobs
* 15 maart 1952         Ϯ  2 februari 2022

Genieten van het kleine 
maakt het grote overbodig.

Al jullie medeleven in de vorm van berichtjes, kaarten, bloemen, 
woorden en gebaren hebben Christien en ons heel erg goed gedaan.

Hartelijk dank hiervoor.
Toon, Hanneke, Daan, Marleen 
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FAMILIEBERICHTEN 

OVERLEDEN
Cees Leegstraten
Geboren in Deest, 10 januari 1936  
Overleden in Druten, 11 juni 2022
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Jan Janssen
Geboren in Deest, 10 juli 1935    
Overleden in Ewijk, 23 juni 2022
Echtgenoot van Doortje Kersten
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Doortje van der Voort – van Dinteren
Geboren in Boven-Leeuwen, 3 maart 1934 
Overleden in Beneden Leeuwen, 29 juni 2022
Echtgenote van Rien van der Voort
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Lard van Koolwijk
Geboren in Deest, 6 oktober 1932 
Overleden in Druten, 23 juli 2022
Partner van Ria Verbeek – van Elk
Wij wensen Ria, de kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen veel sterkt met dit verlies.

Jo Heesbeen
Geboren in Nijmegen, 9 november 1943 
Overleden in Puiflijk, 1 augustus 2022
Wij wensen dochter Danielle, kleinkinderen, 
familie en Lien veel sterkte met dit verlies.

GEBOREN
Geen meldingen door gekregen

Met grote verslagenheid hebben wij 
kennisgenomen van het overlijden van 

Jan Janssen

Jan was een actief lid bij SCD’33 als grensrechter 
van het 1e elftal en later als vrijwilliger bij de 
vrijdagmiddagploeg op Sportpark Kremershof. 
Voor het vele goede werk dat hij gedurende lange 
tijd voor SCD’33 heeft gedaan, als grensrechter 
van het 1e elftal en in de privatisering groep, zullen 
wij hem steeds met grote dankbaarheid gedenken. 
Wij wensen Doortje, Helma & Gerard, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen heel veel 
sterkte met dit verlies

Bestuur SCD’33

Toch nog onverwachts hebben wij ook afscheid 
moeten nemen van 

Jo Heesbeen

Op 1 augustus jl. is Jo op 78-jarige leeftijd in 
Puiflijk overleden. Jo is jarenlang actief geweest 
bij SCD’33. Gedurende een kleine 25 jaar heeft 
hij in het bestuur gezeten, deel uitgemaakt van de 
privatisering groep, en zelfs consul geweest voor 
de KNVB. Jarenlang was Jo, samen met Lien, 
actief achter de bar en regelde de inkoop voor de 
kantine. Ook Jo Heesbeen willen wij danken voor 
het vele goede werk wat hij in al die jaren voor 
onze vereniging heeft gedaan. Wij wensen dochter 
Danielle, kleinkinderen, verdere familie en natuurlijk 
Lien veel sterkte met dit verlies.

Bestuur SCD’33

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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Dag Deestenaren,

Elke dinsdag en donderdagochtend zijn de deuren 
van dorpshuis  ‘ t Trefpunt geopend voor DOE, 
Deest Ontmoet Elkaar. Een sociale inloop waar u 
onder het genot van een kopje koffie of thee even 
bij kunt praten. Onze drempels zijn laag en het is 
altijd gezellig.
We zijn er elke dinsdag en donderdag tussen 10:00 
en 12:00 uur en verwelkomen u graag.

Tot op de koffie of thee.

Deest Ontmoet Elkaar,
Gerry, Mieke, René, Ria, Jacky en Ans. 

DEEST ONTMOET ELKAAR

Heb je altijd al een muziekinstrument willen spelen? 

Wanneer je nooit een instrument hebt gespeeld 

of geen noten kunt lezen; wij bieden leuke lessen 

aan om met elkaar muziek te maken en een 

slagwerkinstrument te leren bespelen. De lessen zijn 

vooral gericht op de wat oudere muzikant. 

Let’s drum 30+: Iets voor jou? Kom een keer kijken 

bij een repetitie op woensdagavond in Deest en 

probeer een instrument uit. 

Heb je interesse? Of wil je een gratis proefles? 

Stuur een bericht naar Letsdrum30plus@gmail.com.

Muziek maken is 
leuk. Sámen muziek 
maken is leuker!

Let’s drum 30+ 

We zien er naar uit samen muziek te maken: op naar een muzikaal 2022!

Maaltijdondersteuning
Voor wie niet meer zelf kan koken, maar wel behoefte heeft aan een 
goede warme maaltijd. 

In ’t Trefpunt in Deest wordt 1 x per week (uitbreiding naar 2x ) een 
gezonde warme maaltijd met verse ingrediënten gekookt.
De warme maaltijd inclusief een toetje wordt door vrijwilligers in een 
warmhoudbox thuisbezorgd. De kosten zijn € 7.50 per maaltijd.

Voor informatie en aanmelden: Ria v.d. Velden 0487-515435 of  
Trefpunt Deest Ellen 06-51064268

Het project is een onderdeel van ‘Langer Zelfstandig Wonen’ en ‘Gezond Ouder worden’ 
in de gemeente Druten en wordt ondersteund door MeerVoormekaar welzijnsstichting 

en Maas en Waal in Beweging.

Wanneer: iedere woensdag 
Hoe laat: de maaltijd wordt bezorgd tussen 17.00 – 17.30 uur
Kosten: de complete maaltijd kost € 7.50

 

 Mogelijkheid om samen te eten 

 Vrijwilliger brengt de maaltijd en kan voor de gezelligheid blijven

 Alleen als u daar behoefte aan heeft: geen verplichting!
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 www.drankenhandelmaasenwaal.nl

Geen bier hier...
Bel dan deze leverancier!

  Industrieweg 2  |  6651 KR Druten       +31 (0)487  51 24 88       +31 (0)6  49 74 01 63

  maaswaal@live.nl        Drankenhandel Maas & Waal

Leverancier van diverse soorten fust bier

Bel 0487  51 24 88... of bestel eenvoudig en snel...

Drankenhandel
Maas & Waal

Drankenhandel
Maas & Waal

Drankenhandel M&W A5 adv Carnaval.indd   1 17-01-2020   17:09

Tijdens de coronacrisis ook verkoop 

aan particulieren

Openingstijden: 
vrijdag    van 10.00 uur tot 17.00 uur
zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur
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Deze ergernis staat steevast in de ergernissen top 
10. Middels het inzetten van BOA’s en regelgeving 
tracht de gemeente al jaren dit ergernis aan te pak-
ken. Dorpslijst Deest heeft onlangs verzocht om extra 
plaatsing van de z.g. poepbakken. De hondenbezit-
ter dient de ontlasting van zijn hond hierin op te 
bergen. Het feit is dat er nog steeds eigenaren zijn 
van deze trouwe viervoeter die willens en wetens 
diverse trottoirs, inritten en openbare ruimtes bevuild 
achterlaten. Dorpslijst Deest doet een dringende 
oproep aan haar dorpsgenoten om dit ergernis aan te 
pakken. Hiervoor is, met name, hulp van de eigenaar 
van dit huisdier dringend gewenst. Want wist u dat 
veel honden altijd hun behoefte doen op één zelfde 
ondergrond. De plaats van het  poepen van onze 
gedomesticeerde wolf, de hond, is aangeleerd 
gedrag. Door oefening zijn honden zelfs in staat  
hun behoefte doen in een kattenbak te doen. Veel 
honden parkeren hun uitwerpselen regelmatig in de 

OP WEG

NAAR JE 

RIJBEWIJS

WWW.TOBYVANDIJK.NL
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Beste inwoners,

Zoals u van ons gewend bent praten wij u, vanuit het beheer, bij over de laatste stand van zaken 
rondom de activiteiten van ’t Trefpunt. Ten tijde van het verschijnen van deze uitgave genieten wij nog 
even van een paar vrije dagen. Vanaf 21 augustus a.s. staan er weer volop activiteiten gepland o.a. 
voor Feestweek Deest (zie verder in deze uitgave) en voor BVS. De meeste vaste activiteiten gaan 
pas in de week van 5 september weer van start. Zoals we al eerder gemeld hebben willen wij via 
Deest Nieuws wat zaken onder uw aandacht brengen.

DONATIE
In een eerdere uitgave vertelde wij over de elektrische deuren bij de ingang van de Kloosterzaal die 
geplaatst zijn. Wij kunnen u nu melden dat de elektrische deuren voor de hoofdingang inmiddels ook 
besteld zijn. Vanuit ’t Trefpuntbestuur is hiervoor een subsidie aangevraagd bij het VSB fonds. Door 
het VSB fonds is een financiële donatie toegekend voor de aanschaf van elektrische deuren en voor 
verduisterende raambekleding. Hiervoor is de opdracht gegund aan BIJ NETT, Annette van den Bo-
gaard. Wij denken met het plaatsten van deze elektrische deuren er een flinke slag gemaakt is in de 
toegankelijkheid van ’t Trefpunt. Inmiddels is in ’t Kamertje een airco geplaatst en in de Foyer staan 
mooie nieuwe tafeltjes. Stichting DOE heeft 2 mooie verrijdbare stamtafels en een dressoir voor hun
activiteiten aangeschaft. Al met al zijn dit mooie berichten.

RESERVERINGEN
De afgelopen maanden werden wij overspoelt met aanvragen en reserveringen, van een praktisch 
lege agenda naar een overvolle agenda met weinig lege uurtjes. Nu de vakantie weer bijna ten einde 
is en alles weer gaat opstarten adviseren wij verenigingen, stichtingen, bedrijven en particulieren 
nadrukkelijk niet te lang te wachten met het maken van een reservering voor 2022 of zelfs voor 2023. 
Wij hebben de afgelopen tijd meerdere keren mensen moeten teleurstellen. Onze agenda zit voor de 
rest van dit jaar al redelijk vol en voor het begin van 2023 ziet het er niet veel anders uit. Dus maak u 
reservering ruim op tijd, een paar weken van te voren is vaak echt te kort!

Lorenzo Derks en Ellen Thomassen
Trefpunt Deest
Namens het beheer
06-51064268

TREFPUNT NIEUWS

alles onder één dak

AUTOMATISCHE TOEGANG DORPSHUIS ’t TREFPUNT.

Afgelopen jaar heeft het bestuur van ’t Trefpunt weer een aantal zaken kunnen verbeteren aan ons 
dorpshuis ’t Trefpunt. Een langdurige wens en een belangrijke verbetering is het vervangen van 
de “klassieke deur” van de hoofdingang voor een automatische schuifdeur. De belangrijkste reden 
hiervoor is om de toegang van ons dorpshuis beter toegankelijk te maken voor de mensen die wat 
slechter ter been zijn of gebonden zijn aan een rolstoel. 

Deze wens dateert al vanaf de verbouwing in 2016. Helaas was er destijds geen budget meer voor 
automatische schuifdeuren. Eerder dit jaar hebben we al de toegang naar de Kloosterzaal verbeterd 
door het plaatsen van een automatische toegangsdeur en nu hebben we met een financiële bijdrage 
van het VSB fonds de automatische deur bij de hoofdingang kunnen plaatsen. 
Daarnaast is er ook een bijdrage van het VSB fonds ontvangen om de ramen in de Foyer en de grote 
zaal te voorzien van rolgordijnen om de temperatuur in de zomermaanden niet te ver op te laten 
lopen.

Met deze extra bijdrage van het VSB  fonds is ons Trefpunt voor alle gebruikers en bezoekers uit ons 
dorp weer een beetje toekomstbestendiger gemaakt. 
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OPEN EET TAFEL DEEST                 

Jo v.d. Velden, in 1981 medeoprichter van supportersvereniging Oranje Wit, is in de maanden juni/juli bij onze 
leden aan de deur geweest om de jaarcontributie te innen. Hartelijk dank aan alle 18 leden voor jullie bijdrage 
van 2022 en natuurlijk heel veel dank aan Jo voor zijn inzet.

De supportersvereniging bestaat inmiddels 41 jaar en het 90 jarig jubileum van SCD nadert met rasse schreden. 
Oranje Wit kan dus nog steeds een ledenimpuls gebruiken. Met een ledental van ongeveer 70 leden in de 
jaren 80 van de vorige eeuw, rond de 40 in het eerste decennium van deze eeuw en de huidige 18 leden is het 
ledenverval wel duidelijk weergegeven. Daarbij zeker een groot compliment aan een elftal leden (en dat zijn niet 
de jongsten) die al vanaf de oprichting van Oranje-Wit onze vereniging trouw zijn gebleven.

Het jaarlidmaatschap van Oranje Wit kost € 11,00, maar kleinere bedragen zijn als gift natuurlijk ook welkom. De 
contributie wordt jaarlijks contant geïnd. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door naam en adres te mailen 
naar verkerktoon@gmail.com Met ingang van 2023 wordt de contributie dan geïnd.

Toon Verkerk
Namens bestuur Oranje Wit

Een driegangen diner                   
iedere donderdag om 12.00 uur in het Trefpunt in Deest
Elke donderdag is een ieder die de leeftijd van 50 jaar 
heeft bereikt vanaf 11.45 uur van harte welkom in ons 
Dorpshuis ’t Trefpunt om daarna om 12.00 uur aan tafel te gaan.

U kunt zich tot dinsdags aanmelden bij de volgende personen:
Nelly van Gelder tel. 06-58915873                           
Hennij  Laverman tel. 06-12502779

Voor € 8,50 krijgt u een 3 gangen menu.
Voor € 10.00 serveren we er ook een kopje koffie of thee bij.
                                 

Alleen in de periode van 1 tot en met 14 augustus is het Trefpunt gesloten en is er geen Open eet Tafel.
met vriendelijke groeten, het OEP Team.

 
 
 
Jo v.d. Velden, in 1981 medeoprichter van supportersvereniging Oranje Wit, is in de maanden 
juni/juli bij onze leden aan de deur geweest om de jaarcontributie te innen. Hartelijk dank aan 
alle 18 leden voor jullie bijdrage van 2022 en natuurlijk heel veel dank aan Jo voor zijn inzet. 
 
De supportersvereniging bestaat inmiddels 41 jaar en het 90 jarig jubileum van SCD nadert 
met rasse schreden. Oranje Wit kan dus nog steeds een ledenimpuls gebruiken. Met een 
ledental van ongeveer 70 leden in de jaren 80 van de vorige eeuw, rond de 40 in het eerste 
decennium van deze eeuw en de huidige 18 leden is het ledenverval wel duidelijk 
weergegeven. Daarbij zeker een groot compliment aan een elftal leden (en dat zijn niet de 
jongsten) die al vanaf de oprichting van Oranje-Wit onze vereniging trouw zijn gebleven. 
 
Het jaarlidmaatschap van Oranje Wit kost € 11,00, maar kleinere bedragen zijn als gift 
natuurlijk ook welkom. De contributie wordt jaarlijks contant geïnd.   
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door naam en adres te mailen naar 
verkerktoon@gmail.com Met ingang van 2023 wordt de contributie dan geïnd. 
 
Toon Verkerk 
Namens bestuur Oranje Wit 
 
 
 

Beste Deestenaren,

Via deze weg willen wij jullie graag informeren wat er 
allemaal mogelijk is op het terrein aan de van Heem-
straweg met al die speel/klim-toestellen!
2B-Outdoor is Dé plek voor survival, bootcamp, 
kinderfeestjes, sport en spel, boogschieten, klimmen 
en klauteren en nog héél véél meer!  
En dat allemaal op onze prachtige locatie in Deest, in 
het groen en bij het water van 
De Uivermeertjes!  

Hierbij hanteren wij de volgende 6 kernwaarden: 
1: Sporten is voor IEDEREEN.
2: Mensen VERBINDEN.
3: Iedereen is GELIJK.
4: (Motorische) ONTWIKKELING.
5: PLEZIER.
6: BUITEN zijn.

Stichting 2B-Outdoor is er voor iedereen, en alle 
leeftijden!  Voor de jeugd vanaf 7 jaar bieden we ons 
Kids2B programma aan; lekker klimmen en klauteren 
in de buitenlucht, ouder/kind training, maar ook vuur 
maken, etcetera. Voor de jeugd vanaf een jaar of 10 
leggen we de balk wat hoger en gaan we de grenzen 
verleggen. De 2B survivaltrainingen voor volwasse-
nen zijn verder uitdagend voor iedereen. Wil je erva-
ring opdoen of trainen voor een mudrun/survivalrun? 
Dan zit je bij ons goed! Oftewel; Iedereen kan, met of 
zonder ervaring, bij ons instappen en groeien.
 

Zo sport ons pap ‘Jan Litjens (66 jaar) elke week nog 
fanatiek met ons mee op zijn eigen manier en zijn 
eigen tempo. Het houdt hem jong zegt ie dan, hoe 
mooi is dat! 
Wil je dat ook? Kom eens een keer langs en infor-
meer wat er voor jou mogelijk is!

Voor meer informatie verwijzen wij jullie graag door 
naar onze website: www.2b-outdoor.nl.

Ook zijn wij als Stichting 2B-Outdoor altijd op zoek 
naar samenwerkingsverbanden, aangezien wij 
geloven in de kracht van samen. Zo zijn wij partner 
van Strong Viking, Survivalrun Boven-Leeuwen, De 
Drutenloop en Dijkensport Beneden-Leeuwen.
Dus zie je een mooie manier om met ons samen te 
werken in welke vorm/hoedanigheid dan ook? Neem 
dan eens contact met ons op! In de komende edities 
van Deest Nieuws geven we jullie graag weer een up-
date, 2B continued…Blijf bewegen mensen, bewegen 
is in elk opzicht goed voor je!

Boy en Wesly Litjens
2B-Outdoor
v. Heemstraweg 2b
6653 KB Deest
Tel. nummer:  06-29261888
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SJAH DANSUITVOERING CIRCUS
 
Afgelopen weekend heeft de SJAH in het Dorpshuis in Horssen haar voorstellingsweekend ‘Circus’ gehad. Met 
een circustent als decor op de achtergrond en bij het thema passende kleding en accessoires, hebben alle le-
den in drie shows laten zien waar zij het hele jaar met elkaar hard naartoe hebben gewerkt. In de dansen waren 
echte circus acts te zien, zoals onder andere vrolijke clowns, een spannende trapeze act, en dansende aapjes. 
Wij kijken terug op een geslaagd weekend en willen alle bezoekers bedanken voor hun komst. 
In september starten wij weer met het nieuwe dansjaar. Kinderen vanaf 4 jaar die het leuk vinden om te dansen, 
kunnen zich aanmelden via sjah-horssen@hotmail.com. Voor nu wensen wij iedereen een fijne vakantie!

BILJARTCLUB VAN BVS SLUIT SEIZOEN AF

Op vrijdag 22 juli hebben de biljarters van BVS de 
wekelijkse Biljartavond in het Trefpunt afgesloten. 
Samen met de enthousiaste en wekelijks aanwezige 
vrouwen werd er een spelletje barakken gespeeld 
en de winnaars van de competitie bekend gemaakt.  
Winnaar van de biljart competitie (zowel het Libre als 
het 10 over rood) werd Jan van den Broek. Tweede 
werd Jan Laverman. Beiden kregen een wisselbeker 
en een fles wijn uitgereikt. Vervolgens werd er begon-
nen aan een heerlijke en gezellige barbecue. 
                  
Op 1 september wordt weer er met het biljarten 
gestart.  
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KERNACHTIG DRUTEN
 
Beste inwoners van Deest, 

Alweer vijf maanden geleden hebben de gemeente-
raadsverkiezingen plaats gevonden in de gemeente 
Druten. In dit stuk blikken we terug hoe dit is verlopen 
en kijken we ook vooruit, naar onder andere de 
coalitie onderhandelingen en hoe nu verder! 

Uitkomst verkiezingen 
Op woensdag 16 maart 2022 is bekend geworden 
dat Kernachtig Druten de grootste partij in deze ge-
meente is geworden met maar liefst 6 zetels. Dankzij 
de vele stemmen van u, als inwoner van Deest, is 
Kernachtig Druten zo groot geworden. Op dit moment 
is Gydo van der Zwaluw het enige raadslid in de 
gemeenteraad die woonachtig is in Deest.
 
Coalitie onderhandelingen
De afgelopen jaren heeft Kernachtig Druten fijn 
samengewerkt met de Dorpslijsten en is onlangs 
bekend gemaakt dat we dit ook weer voor de 
komende vier jaar van plan zijn. Op dit moment van 
schrijven ligt het hoofdlijnen van het beleid voor bij 
de gemeenteraad. De grootste angel in het gehele 
verhaal is Dorpshuis de Lier in Puiflijk. Voorafgaand 
aan de verkiezingen was de wens vanuit Dorpslijst 
Puiflijk Druten-Zuid dat er een nieuwbouw accom-
modatie van circa acht miljoen euro wordt gereali-
seerd. De toekomst van het dorpshuis De Lier is een 
essentieel onderdeel van de integrale visie Puiflijk. 
Finale besluitvorming over een nieuw dorpshuis zal 
dan ook volgordelijk eerst na de visievorming kunnen 
plaatsvinden! 

Hoe nu verder? 
Op basis van het verkiezingsprogramma van Kern-
achtig Druten en de dorpslijsten is een hoofdlijnen 
van beleid opgesteld met wat we de komende vier 
jaar willen realiseren. Wat dit voor Deest gaat bete-
kenen zal ik in de volgende editie proberen samen te 
vatten. Dat de (financiële) uitdaging groot is staat op 
voorhand al vast. De gemeente Druten is voor een 
groot gedeelte afhankelijk van het gemeentefonds. 
Op dit moment worden de bedragen die de gemeente 
Druten krijgt herberekend en gaat de gemeente 
Druten er 111 euro per inwoner op achteruit. Met circa 
19.000 inwoners is dit een ontzettend fors bedrag! 

Wat heb ik de afgelopen periode gedaan?
• Op 30 maart 2022 ben ik geïnstalleerd als 
gemeenteraadslid en op 28 april 2022 mocht ik mijn 
maidenspeech al houden over het vestigen van voor-
keursrecht voor woningbouwontwikkeling Deest-Zuid. 
Hier heb ik aangedrongen dat de gemeente meer aan 
zet is om de doorstroom van de woningmarkt te op-
timaliseren en vooral te gaan bouwen voor inwoners 
van Deest en de gemeente Druten. 
• In de vergadering van 23 juni 2022 heb ik een 
amendement ingediend, waarmee positief is 
ingestemd, om de ontwikkel- en opleidingskosten 
voor de ODRN(Omgevingsdienst Regio Nijmegen) 

meer in lijn te behouden met de werkorganisatie van 
Wijchen-Druten.
• Het vertrouwen binnen de partij is groot evenals de 
ontwikkeling die je doormaakt. Je krijgt de ruimte om 
je te ontwikkelen en daadwerkelijk een bijdrage te 
leveren. Bij afwezigheid van de fractievoorzitter mocht 
ik tijdens het rondetafel gesprek van 30 juni voor het 
eerst mijn rol van vice-fractievoorzitter vervullen.
• Het had niet veel met politiek te maken, maar de 
avond4daagse wandelen met bewoners van de 
Kasteelhof en vrijwilligers van Kernachtig Druten was 
voor mij persoonlijk erg bijzonder en leuk om te doen. 
Ook op deze manier dragen we ons steentje bij in de 
maatschappij!
• Voor Deest heb ik ook een aantal gesprekken gehad 
met stichting Leergeld i.c.m. de basisschool, eigenaar 
van het pand(Café Lammie) aan de Heemstraweg 
over het opknappen van dit pand, de directeur van 
Woonwaarts over de voortang van (ver)bouw in 
Deest en Druten.
Achterbanvergaderingen
Een aantal keer per jaar organiseert Kernachtig Dru-
ten vergaderingen voor de achterban. Op deze ma-

nier willen we een zo groot mogelijke betrokkenheid 
creëren bij de inwoners van onze mooie gemeente. 
Het bestuur(waar ook Cynthia Keijser-Giroldi actief 
in is) is bezig met het vaststellen van data voor deze 
bijeenkomsten maar weet dat u van harte welkom 
bent wanneer wij deze bijeenkomsten organiseren. 
In de volgende editie van Deest Nieuws worden deze 
momenten met u gedeeld. 

Mocht u meer willen lezen over bepaalde onderwer-
pen in Deest Nieuws die de gemeenteraad aan gaan 
neem dan contact op via g.van.der.zwaluw@druten.
nl. 

Namens Kernachtig Druten,
Gydo van der Zwaluw
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OPENINGSTIJDEN


