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VOORWOORD
DeestNieuws, Jaargang 8, nummer 4.

Geachte Lezer,
Na een lange en warme zomer met succesvolle activiteiten in Deest o.a. de herstart van de Feestweek,
een zeer geslaagd Festival Zeeltje, de presentatie van de nieuwe tenues en sponsors van de jeugdafdeling
van SCD’33-Victoria’30 en het Bouwdorp van jeugdvakantiewerk, gaan we de herfst in met tal van nieuwe
activiteiten.
Ook in deze editie staat er een foto op het voorblad in het kader van 1025 jaar Deest, namelijk van de Girls,
een succesvolle Deester band uit de jaren 60. In het DeestNieuws uiteraard een artikel met foto’s die te zien
zijn tijdens de tentoonstelling op 29 en 30 oktober a.s. in ’t Trefpunt.
Verder in het DeestNieuws de vaste rubrieken van Harry Levelink, het volledige programma van de Belangenvereniging Senioren, Samen aan de slag in Deest, een terugblik op de DAR Wijkheldendag in Deest.
De aankondiging van de jaarvergadering van SCD’33 en het programma en indeling van de senioren elftalen,
familieberichten, programma van de Vrolijke Golf en de stand van zaken rondom de activiteiten van ’t Trefpunt,
kortom weer een leesbaar nummer.
Wij heten Atelier Mirelle Vegers hartelijk welkom als nieuwe adverteerder in het DeestNieuws. Voor meer
informatie verwijzen wij U graag naar haar internetsite mirellevegers.com.

Koramic
keramische
dakpannen,
een kroon
op elk huis.

Het DeestNieuws wordt om de 2 maanden huis-aan-huis in Deest verspreid. Voor niet inwoners is het
DeestNieuws verkrijgbaar in de kantine van SCD’33, bij Oliehandel Rein Driessen en Dorpshuis ’t Trefpunt.
In Druten “Bij Nett Wonen” in de Hogestraat 83. Het Deest Nieuws digitaal te volgen op scd.nl of
www.trefpuntdeest.nl.
Plaatsing van Uw bericht, eventueel voorzien van een foto, is geheel gratis. Inleverdatum voor het volgende
nummer is uiterlijk zaterdag 26 november 2022. Het volgende DeestNieuws verschijnt dan ongeveer 10 dagen
later.
De redactie wenst U veel leesplezier toe.

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

www.wienerberger.nl
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Sanne Straten & Hans Peperkamp
deestnieuws@gmail.com

DEEST 1025 JAAR
Op donderdag 27 oktober bestaat Deest officieel 1025 jaar. Elders in deze editie leest u daar meer
over. Maar meteen ná die 27e oktober gaan we dit jubileum groot vieren. U weet ondertussen dat we
dan op zaterdag en zondag in het Trefpunt daar uitgebreid bij willen stilstaan. Op zaterdag 29 oktober vanaf 18:00 uur en op zondag 30 oktober vanaf 13:00 uur kunt u een stukje uit de geschiedenis van Deest komen bezichtigen.
De werkgroep heeft ervoor gekozen om alleen de periode waar we foto’s of tekeningen van hebben,
tentoon te stellen. Dus is ongeveer de laatste 125 jaar te zien. Zie bijvoorbeeld het plaatje, met de
oude kerk en de boerderij van (wie kent hem nog?) ‘Jan Appel’. En soms hebben we ook nog wel iets
meer dan alleen foto’s, maar ook materialen uit die jaren.
Van veel Deestenaren hebben we foto’s of andere materialen te leen gekregen. En die hebben we
ingedeeld in een aantal thema’s: de industrie, het onderwijs, de parochie, de verenigingen, families,
boerderijen en woningen, W.O. II en luchtfoto’s. Daarnaast hebben we veel schilderijen van Deest te
leen, die gemaakt zijn door Roman Rabsztyn en anderen. Dus we bedanken nu al die mensen die
hebben meegeholpen om deze tentoonstelling mogelijk te maken. We hebben al een schat aan foto’s
gekregen. De originele foto’s zijn al terug naar de eigenaren. We gebruiken alleen kopieën of digitale
afdrukken, of foto’s die op een van de schermen te zien zijn.
Ook het bedrijfsleven (steenfabriek, pannenfabriek, meubelfabriek) werkt mee. Niet alleen met foto’s
maar ook met materialen uit hún geschiedenis.
Wie is dat?
We hopen ook nog hulp te krijgen van bezoekers bij het invullen van namenlijsten bij verschillende
foto’s, onder het motto “Kent u ze nog?” of: “Weet u wie dat is?”
De hele benedenverdieping van ’t Trefpunt is ingericht met ‘hoeken’ en plekken waar foto’s en andere
dingen bekeken kunnen worden. Iedereen kan rondlopen en er zijn zitjes om op je gemak een filmpje
te bekijken. Op panelen ziet u ruim 200 foto’s, op verschillende projectieschermen zijn er nog veel
meer.
Het moge duidelijk zijn: je hebt echt iets gemist als je er niet bij geweest bent. Dus we hopen heel
Deest en iedereen die zich met ons dorp verbonden voelt, te mogen begroeten. Dan wordt het veel
meer dan alleen een tentoonstelling: ook een reünie van (oud)-Deest.
Kaartjes
Zoals u weet, vraagt de organisatie een kleine bijdrage voor de entree, want er worden natuurlijk
kosten gemaakt. Hiervoor kunt u kaartjes à € 5,-- kopen. Deze zijn te koop bij de leden van de werkgroep, (Vick Hermsen, Harry Levelink, Cor Litjens en Ria vd Velden) in het Trefpunt, Cafetaria ’t Plein,
bij drogisterij van de Wielen, Ben van Elk, tankstation Driessen en supermarkt Jumbo-Loeffen in Winssen. En natuurlijk beide dagen bij de entree. Maar wie voorkeur heeft voor een van de twee dagen:
als de kaartjes op zijn, is het vol en mogen we ook niet nóg meer mensen binnenlaten.
Ondertussen loopt die kaartverkoop goed. Heel prettig, want we hopen heel veel mensen te mogen
begroeten. En u weet: een kopje koffie of thee is bij die prijs inbegrepen.
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
Doet u mee?
Wij kijken uit naar een heerlijke griezelavond in Deest.

HALLOWEEN

Hoe kunt u meedoen?
1. Als kinderen bij u mogen aanbellen voor een snoepje ( Trick or Treat) of een spelletje, verhaaltje, voorstelling e.d.
plak dan het spook op de achterzijde van deze brief zichtbaar op uw voordeur of raam.
2. U en/of uw kinderen lopen mee. Ook vriendjes en vriendinnetjes mogen mee.
3. Versier uw tuin en/of huis voor een sfeervolle griezeltocht, denk daarbij ook aan verlichting (een lampje of
kaarsjes).
VRIJDAG 28 OKTOBER
tussen 18:00 en 20:00 uur
Waar?
Iedereen in de onderstaande straten heeft deze brief ontvangen. In deze straten kunt u op de avond zelf kijken bij
welke huizen aangebeld mag worden.
Bijmanstraat, Buskenshof, Zr. Cassianastraat, Jan van Weliestraat, wijk “de Gaarden”, Meidoornstraat, Iepenstraat,
Wilgenstraat, Elzenstraat, stuk Paulusstraat en de tussenliggende Grotestraat.
Tip voor de kinderen
Kijk en zoek goed naar de huizen die meedoen, want het is fijn als iedereen veel bezoek krijgt! Het is leuk om af te
spreken met je vriendjes, samen te lopen in (kleine) groepjes en je te verkleden. Wij hopen van harte dat u meedoet
en dat we er een griezelgezellige avond van maken!
Griezelfeest
Als afsluiting van deze griezelavond is er een GRIEZELFEEST in het Tjillhonk.
Kinderen van de groep 5,6,7 en 8 zijn tot 21:00 uur van harte welkom.
Knutselmiddag
Voor de kinderen in de groep 3 en 4 organiseren wij woensdagmiddag 26 oktober tussen 14:00 en 16:00 uur
Halloween knutselmiddag.
Groetjes, Jeugdvakantiewerk en Tjillhonk Deest
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FAMILIEBERICHTEN
GEBOREN
Op 15-08-2022 is Fay de Klein geboren
De trotse ouders zijn Dicky & Kelly de Klein

OVERLEDEN
Willy Derks-van Beest
Echtgenote van Piet Derks
Druten, 1 april 1945
Deest, 26 september 2022
Wij wens Piet, de kinderen en kleinkinderen
veel sterkt met dit verlies.

Geboortes en overlijdensberichten kunnen
worden doorgegeven aan:
Gerry Jilesen. Mobiel 0646-040427 of
e-mail gerryenjos@live.nl of deestnieuws@gmail.com

OPEN EET TAFEL DEEST

Wil jij er warmpjes bijzitten?

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.

Romijnders
geeft warmte!

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

cv-ketels - warmtepompen - onderhoud

Voor € 8,50 krijgt u een 3 gangen menu.
Voor € 10.00 serveren we er ook een kopje koffie of thee bij.
met vriendelijke groeten, het OEP Team.

024-648 82 22 • www.romijnders.nl
DEESTNIEUWS - 9

DEESTNIEUWS - 9

ALGEMENE LEDENVERGADERING
20 OKT 2022.
AANVANG: 21:00 UUR

AGENDA 2022

Alle jeugdteams hebben nieuwe tenues, dankzij onze sponsoren, super bedankt!!
Sponsoren:
Ravestein.nl | Deest - Rivos Tentenverhuur | Druten - Balonique | Druten - WESFIN | Druten
B-BOP | Afferden - Van der Wielen | Deest - Kluzzy | Druten - Grande Nonna | Deest
Laverman | Ewijk - Rick Sports | Druten - Kinderdagverblijf Jij & Ik | Afferden -Van Sommeren Elektro |
Afferden
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opening door de voorzitter
Notulen vorige jaarvergadering
Verslag secretaris
Verslag penningmeester
Verslag kascontrole commissie
Verkiezing kascontrole commissie
Bestuursverkiezing
Contributie
Commissies
Rondvraag
Pauze
Beantwoording vragen
Mededelingen
Sluiting
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PROGRAMMA SCD’33
1E HELFT VAN SEIZOEN 2022 - 2023

Zondag 6 november 2022
Mannen, 3, 7e klasse 04
SCD’33 2 – Kolping-Dynamo 5 Aanvang 10.00 uur
Sportpark Kremershof

Zondag 27 november 2022
Mannen, 3, 7e klasse 04
OSC 5 - SCD’33 2 Aanvang 09.45 uur
Sportpark Nieuw Balveren

Zondag 6 november 2022
Mannen, 1, 5e klasse D
DVSG 1 - SCD ‘33 1 Aanvang : 14:30 uur
Sportpark De Horst

Zondag 27 november 2022
Mannen, 1, 5e klasse D
WVW 1- SCD ‘33 1 Aanvang : 14:30 uur
Sportpark De Kamp

Zaterdag 12 november 2022
Mannen, 3, 6e klasse 03
Lienden 2 - SCD’33 2 Aanvang 13.30 uur
Sportpark De Abdijhof

Zaterdag 3 december 2022
Mannen, 3, 6e klasse 03
SCD’33 2 – Uchta 3 Aanvang 13.00 uur
Sportpark Kremershof

Zondag 16 oktober 2022
Mannen, 1, 5e klasse D
Niftrik 1 - SCD ‘33 1 Aanvang : 14:00 uur
Sportpark De Eijk (Niftrik)

Zondag 13 november 2022
Mannen, 3, 7e klasse 04
Nijmegen 4 - SCD’33 2 Aanvang 11.00 uur
Sportpark Oscar Carre

Zondag 4 december 2022
Mannen, 3, 7e klasse 04
WvW 4 - SCD’33 2 Aanvang 10.30DE kAMP uur
Sportpark Nieuw Balveren

Zaterdag 29 oktober 2022
Mannen, 3, 6e klasse 03
WVW 2 – SCD’33 2 Aanvang 14.30 uur
Sportpark De Kamp

Zondag 13 november 2022
Mannen, 1, 5e klasse D
SCP 1- SCD ‘33 1 Aanvang : 14:30 uur
Sportpark Schravenhorst

Zondag 4 december 2022
Mannen, 1, 5e klasse D
SCD ‘33 1 – Aquila/Batavia 1 Aanvang : 14:00 uur
Sportpark Kremershof

Zondag 30 oktober 2022
Mannen, 3, 7e klasse 04
AWC 6- SCD’33 2 Aanvang 10.00 uur
Sportpark De Wijchert

Zondag 20 november 2022
Mannen, 1, 5e klasse D
SCD ‘33 1 – Batavia 1 Aanvang : 14:00 uur
Sportpark Kremershof

Zaterdag 10 december
Mannen, 3, 6e klasse 03
SVHA - SCD’33 2 Aanvang 15.00 uur
Sportpark De Zandakkers

Zondag 30 oktober 2022
Mannen, 1, 5e klasse D
SCD ‘33 1 – AVIOS/DBV 1 Aanvang : 14:00 uur
Sportpark Kremershof

Zaterdag 26 november 2022
Mannen, 3, 6e klasse 03
Uchta 4 - SCD’33 2 Aanvang 13.00 uur
Sportpark Hoeken

Zondag 11 december 2022
Mannen 3, 7e klasse 04
SCD’33 2 – Blauw Wit 75 Aanvang 10.00 uur
Sportpark Kremershof

Zaterdag 1 oktober 2022
Mannen, 3, 6e klasse 03
Kesteren 3 - SCD ‘33 2 Aanvang : 15:00 uur
Sportpark De Leede, Kesteren
Zondag 2 oktober 2022
Mannen, 1, 5e klasse D
Nijmegen 1 - SCD ‘33 1 Aanvang : 14:00 uur
Sportpark Oscar Carre, Nijmegen
Zaterdag 8 oktober 2022
Mannen, 3, 6e klasse 03
Sv DFS 4 - SCD ‘33 2 Aanvang : 14:30 uur
Sportpark ’t Heerenland, Opheusden
Zondag 9 oktober 2022
Mannen, 3, 7e klasse 04
Aquila 3 - SCD’33 2 Aanvang 10:30 uur
Sportpark De Zeven Morgen, Dreumel
Zondag 9 oktober 2022
Mannen, 1, 5e klasse D
SCD’33 1 – AAC – Olympia 1 Aanvang 14.00 uur
Sportpark Kremershof
Zaterdag 15 oktober 2022
Mannen, 3, 6e klasse 03
SCD’33 2 – Aquila 2 Aanvang 14.00 uur
Sportpark Kremershof
Zondag 16 oktober 2022
Mannen, 3, 7e klasse 04
SCD’33 2 – Victoria’25 3 Aanvang 10.00 uur
Sportpark Kremershof
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Zaterdag 5 november 2022
Mannen, 3, 6e klasse 03
SCD’33 2 – sv DFS 6 Aanvang 13.00 uur
Sportpark Kremershof

Zondag 11 december 2022
Mannen, 1, 5e klasse D
Victoria’25 1 - SCD ‘33 1 Aanvang : 13:00 uur
Sportpark De Ringelenberg
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SCD’33 1
Mannen Zondag 5e klasse D

Jacqueline van Koolwijk
docerend / uitvoerend musicus en muziektherapeute
Gravendaal 1, 6653 BR Deest
0487-511568


Aanvang thuiswedstrijden 14.00 uur
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SCD’33 2
Mannen Zondag 7e klasse 04

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

Aanvang thuiswedstrijden 10.00 uur
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SCD’33 2
Mannen Zaterdag 6e klasse 03













Aanvang thuiswedstrijden 13.00 uur
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Individueel, Groepen, Heelzangtraject, Helende Stem,
Klankvelden zingen, Meditatieve Muziek, Stiltewandelingen,
Intuitief / scheppend musiceren, Inspriratie over klank en
muziek, Workshops, Meditatieve sessies, Concerten
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Martien Gerrits
Elly Jilesen
Joyce Kolvenbach
Loes Lange
Sylvia Theunissen

SCD'33
SCD'33
Victoria'30
Victoria'30
SCD'33

0622-197075

0652-326255

0645-180184

0619-448070

0611-301279

0652-326255
0622-197075
0622-429425

Sylvia
RemcoTheunissen
van Geffen

0645-180184

0611-301279
0611-277403
0619-448070

0622-429425

Loes Lange

Elly
Jilesen
Hentje
Jansen
Joyce Kolvenbach

Patrick Melenhorst
Remco
van Geffen
Lotte Reijers
Martien
Joost vanGerrits
Dinteren

Hentje Jansen

0611-277403

6. Nijmegen JO10-1
7. DVOL JO10-6
8. Blauw Wit JO10-3

5. WVW JO10-2

4. Woezik JO10-4

Victoria'30
Activiteiten Commissie
SCD'33
Victoria'30

Victoria'30

SCD'33
Bestuurslid
SCD'33
Bestuurslid

Activiteiten
Commissie
Jeugd
Wedstrijdsecretariaat
Victoria'30
Jeugdsecretariaat

Bestuurslid
Jeugd Commissie

Lotte Reijers
Joost van Dinteren

Patrick Melenhorst
Jeugdsecretariaat Jeugd
SCD'33/Victoria'30
Bestuurslid

09:00
12:00
09:00
08:30
08:30

09:45
08:30
09:00
12:00
Voorkeur
09:00
08:30
09:45
08:30
08:30

Voorkeur

10:30
10:48
11:00
11:00
12:15

8.
Blauw Wit JO10-3 JO10-2
3. Victoria'25/SCD'33

7. Beuningse
DVOL JO10-6
2.
Boys JO10-3

6. Quick
Nijmegen
JO10-1
1.
1888 JO10-2

5. WVW JO10-2

4. Woezik JO10-4
Zaterdag

3. Victoria'25/SCD'33 JO10-2

1. Quick 1888 JO10-2

09:30
08:30
11:00
10:30
Voorkeur
10:48
11:00
09:30
11:00
08:30
12:15
11:00

2.
Beuningse
Boys JO10-3
Victoria
'25/SCD'33
JO10-2

Zaterdag

Victoria '25/SCD'33 JO10-2

6. Victoria '25/SCD'33 JO15

5. SCE JO 15-2

4. Eendracht'30 JO15-1

3. SCP JO15-1JM

2. AWC JO15-3

6. Victoria
JO15
1.
Blauw Wit'25/SCD'33
JO15-2

5. SCE JO 15-2

4. Eendracht'30
JO15-1
Zaterdag

3.
SCP JO15-1JM
Olympia
J015-1JM

2.
AWC JO15-3
Victoria
'25/SCD'33-AAC-

1. Blauw Wit JO15-2

Victoria '25/SCD'33-AACOlympia J015-1JM
Zaterdag

Voorkeur

13:45
08:30
14:30
14:30
12:30

12:15
13:45
08:30
14:30
Voorkeur
14:30
12:30
12:15

Voorkeur

Jeugd Wedstrijdsecretariaat

7. Uchta JO8-2

Jeugd
Commissie
6. SVHA
JO8-3

5. AAC/Olympia JO8-1

3. Victoria'25/SCD'33 JO8-1
SCD'33/Victoria'30
4. DIO'30 JO8-2 Jeugd

7. SCP
Uchta
JO8-2
2.
JO8-2

6. AVIOS/DBV/Aquila
SVHA JO8-3
1.
JO8-1

5. AAC/Olympia JO8-1

4. DIO'30 JO8-2
Zaterdag

3. Victoria'25/SCD'33 JO8-1

2.
SCP JO8-2
Victoria
'25/SCD'33 JO8

1. AVIOS/DBV/Aquila JO8-1

Zaterdag

7. AVIOS/DBV JO11-1
8. DIO'30 JO11-3
Victoria '25/SCD'33 JO8

6. AVIOS/DBV JO11-2

5. Kesteren JO11-2

4. AAC-Olympia JO11-1

8.
DIO'30 JO11-3 JO11-1
3. Victoria'25/SCD.33

7. Leones
AVIOS/DBV
2.
JO11-2JO11-1

6. Uchta
AVIOS/DBV
1.
JO11-1JO11-2

5. Kesteren JO11-2

4. AAC-Olympia
JO11-1
Zaterdag

3. Victoria'25/SCD.33 JO11-1

2.
Leones'25/SCD'33
JO11-2
Victoria
JO11-1

1. Uchta JO11-1

Zaterdag

Victoria '25/SCD'33 JO11-1

6. SKV JO

5. Leones J017-2

4 Vctoria'25/SCD'33 JO17-1

3. SDOO JO17-1

2. AWC JO17-2

6. SKV
JO JO17-1
1.
Kesteren

5. Leones J017-2

4 Vctoria'25/SCD'33
Zaterdag JO17-1

3. SDOO JO17-1

2.
AWC JO17-2
Victoria
'25/SCD'33 JO 17-1

1. Kesteren JO17-1

Zaterdag

Victoria '25/SCD'33 JO 17-1

6. SCP JO9-1
7. DSZ JO9-1
8. Victoria'25/SCD'33 JO9-1

5. Unitas'28 JO9-2

4. AVIOS/DBV JO9-2

8.
Victoria'25/SCD'33
JO9-1
3. Aquila
JO9-2

7. DIO'30
DSZ JO9-1
2.
JO9-4

6. Leones
SCP JO9-1
1.
JO9-2

5. Unitas'28 JO9-2

3. Aquila JO9-2

4. AVIOS/DBV
JO9-2
Zaterdag

2.
DIO'30 '25/SCD'33
JO9-4
Victoria
JO9

1. Leones JO9-2

Zaterdag

Victoria '25/SCD'33 JO9

5. Victoria '25/SCD'33 JO13
6. AAC-Olympia/Batavia JO13-1

4. AWC JO13-2

3. DIO'30 JO 13-2

2. Woezik JO13-5

Technische commissie

Martijn Kolvenbach

Swen Kesseler

Technische commissie

Martijn Kolvenbach

Swen Kesseler

jeugdsecretariaat@victoriascd-jeugd.nl

jeugdwedstrijdsecretariaat@victoriascd-jeugd.nl

jeugdsecretariaat@victoriascd-jeugd.nl

09:45
09:30
08:30
11:00
09:00

11:00
10:30
09:00
09:45
Voorkeur
09:30
08:30
11:00
11:00
10:30
09:00
09:00

Voorkeur

12:00
08:45
10:45
11:00
11:30

Voorkeur

13:00
12:00
3. DIO'30 JO 13-2
08:45
4. AWC JO13-2
10:45
Zaterdag
Voorkeur
5. Victoria '25/SCD'33 JO13
11:00
6. Beuningse
AAC-Olympia/Batavia
11:30
1.
Boys JO13-2 JO13-1
13:00
2.
Woezik'25/SCD'33
JO13-5
Victoria
JO13

1. Beuningse Boys JO13-2
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TERUGBLIK
FEESTWEEK DEEST 2022
Wat kijken we terug op een leuke, fijne, mooie en
vooral gezellige Feestweek.
In deze week hebben we ons 40 jarig jubileum
mogen vieren! Allereerst onze grote dank naar alle
vrijwilligers die er weer stonden iedere dag om alles
voor te bereiden en klaar te zetten. Zonder jullie
geen Feestweek! Ook een grote dank voor onze
sponsoren, zonder financiële hulp kunnen wij geen
Feestweek organiseren.
Woensdag werd er begonnen met de Superbingo die
erg druk werd bezocht. Presentator Antoon Groenen
miste zijn assistente (door chaotische omstandigheden nog onderweg ;-)), maar de avond verliep weer
top en was gezellig. Ook de gewonnen prijzen met de
loterij werden met veel vreugde ontvangen. Moniek
van Dinteren Deest won de hoofdprijs van € 200,=!
Voor de Open Eettafel had Feestweek Deest samen
met dorpshuis ’t Trefpunt twee chefkoks kunnen strikken, die op vrijwillige basis, een heerlijk menu hebben
gemaakt voor de aanwezigen. Johan Klein Gebbink
(waarschijnlijk kent u deze naam, van jarenlang DÉ
Kok van het Nederlands elftal en DÉ Kok van AJAX)
en Lorenzo Derks (waarschijnlijk kent u deze naam,
DÉ Kok die de lekkerste spareribs kan maken in
Deest en DÉ Kok achter Horecamaatje en dorpshuis
’t Trefpunt). De aanwezigen hebben heerlijk gesmuld
en genoten van gezellige muziek van niemand anders dan ROB, onze Deesterse Bekende Nederlander uit Boer zoekt Vrouw. Rob nogmaals dank voor je
mooie muzikale klanken!

In de avond was de 2e Maas en Waalse FIFA
toernooi. De jongste deelnemer was Philo, 6 jaar. Een
sportief, spannende en gezellige avond! De 1e plaats
is gewonnen door Menno Prudon, de 2e plaats door
Luuk van Teefelen en de 3e plaats door Dies Peters
en de aanmoedigingsprijs voor Sem van de Logt.
Vrijdagavond een nieuwe activiteit; De sterkste
Deestenaar – de Alleskunner! Wauw het aantal deelnemers was top! En onder begeleiding en scherpe
toeziende ogen van Toon Verkerk, Willy Gerrits en
Henk de Jong werden de activiteiten uitgevoerd.
Ook ontzettend veel dames waren van de partij,
complimenten! Na mooie uitdagingen en spellen, en
sommige activiteiten waren echt knetterspannend om
naar te kijken! Mochten we Joey Veerbeek met de
titel De Sterkste Deestenaar feliciteren en Dirk van
Dinteren met de titel De Alleskunner feliciteren. Ook
Anouschka gefeliciteerd met de titel sterkste Vrouwelijke Alleskunner van Deest!
Ondanks dat het zaterdagavond niet extreem druk
was hebben we ontzettend genoten tijdens onze
TIJDFEESTMACHINE avond. We hebben genoten
van alle optredens van Hazes tot….. en alle verkleedpartijen, van de polonaises tot aan een gezellige
groepsfoto op het podium.
Wat was het zondag weer een TOPsfeer op het
FEESTplein! Ondanks dat de Toeristische Markt
niet volledig was, was het ontzettend gezellig op het
FEESTplein! Het weer was top, de mensen waren
top, en de muziek was top, dus wat willen we nog
meer! Nogmaals dank voor jullie komst!
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Met passie bewerken van natuursteen.
Duurzaam, natuurlijk, uniek en tijdloos materiaal.
Grotestraat 20 a, Deest
Open: ´s zaterdags van 10:00 tot 15:00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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Wilt u een eenmalige losse advertentie plaatsen:
Neem contact op met de redaktie. deestnieuws@gmail.com
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DEEST 1025 JAAR
Dat Deest dit jaar 1025 jaar bestaat, zal niemand zijn
ontgaan. En dat we dat dit jaar ook gaan herdenken,
weet inmiddels ook iedereen wel. Dat gebeurt ook
nog eens rond de datum waarop het toentertijd allemaal gebeurde.
Want op 27 oktober 997 ondertekende keizer Otto III
een groot stuk perkament waarop ook Deest vermeld
wordt. Daarmee hebben we de eerste vermelding op
schrift en dat mag je dan de stichting van een plaats
noemen. Deest gaat daarmee andere plaatsen in
Nederland, waaronder Amsterdam en (recentelijk)
Gouda ver vooruit.
Ondertussen weten we ook wel dat er ‘hier’ al veel
langer mensen woonden. Door de ontzandingen
rondom Deest zijn voorwerpen, vooral scherven, uit
de Romeinse tijd naar boven gekomen en ondertussen ook resten van nog ver voor die Romeinen hier
kwamen. Maar omdat je dan moet gaan schatten
over jaren, worden die opgravingen en vondsten niet
gebruikt om de leeftijd van een plaats te bepalen.
Het lijkt er veel op dat veel potscherven en stukjes
sieraad uit zo’n 100 jaar voor Christus, of nog eerder,
stammen. Dus dan zou Deest al ruim 2100 jaar
oud zijn. Die mensen woonden op een oeverwal
langs de Waal. Maar dat zullen hoogstens een paar
hutjes geweest zijn. De Romeinen hebben hier later
hoogstwaarschijnlijk een nederzetting gesticht die
uit meer woningen bestond. Er lag een ‘doorgaande
weg’ vanaf Nijmegen langs de Waal naar het westen.
En naar we tegenwoordig aannemen. noemden ze
de nederzetting hier, naar de plek waar die lag: bij de
tiende mijlpaal vanaf hun legerplaats bij Nijmegen. en
dat heette dan: Ad Decimus. (bij de tiende).
De plaatsnaam kan, volgens Johan van Os, ook afgeleid zijn van het Latijnse woord Dexter, wat ‘rechts’
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of ‘rechter’ of ‘zuidelijk’ betekent. En omdat men zich
vroeger op het oosten oriënteerde, zou de naam ook
‘dorp rechts van de rivier’ of ‘ten zuiden van de rivier’
kunnen betekenen. Maar wat de echte oorsprong van
de naam is? Wie weet ontdekt ooi iemand dat nog.

Van die eerste duizend jaar is niet zo heel veel bekend.
De Romeinen hebben hun nederzetting wel uitgebouwd. Op de hoek van de Grotestraat en de Weth.
Bruenstraat heeft een behoorlijke boerderij gestaan.
Een fundering van zo’n 18 meter lang en restanten
pleisterwerk die geel en wit beschilderd waren,
bewijzen dat. En ook dat het een voornaam gebouw
moet zijn geweest. Maar verder? Deest verdween
weer een beetje in de geschiedenis. We mogen gerust
aannemen dat hier wel altijd mensen gewoond hebben.
Anders had de naam zich ook niet kunnen handhaven.
Een dorpsnaam werd van geslacht op geslacht mondeling doorgegeven. En als er geen mensen meer wonen,
weet na verloop van tijd ook niemand meer hoe het
daar heet. Maar hoe dan ook, de bewoners gedijden
hier en in de rest van Maas en Waal goed. Op de
hogere gronden stichtten ze boerderijtjes en breidden
de nederzettingen uit.

Die Otto was geen kleine jongen. Al op zijn 15e werd
hij tot keizer gekroond en op zijn 17e ondertekende
hij de akte waar Deest in genoemd wordt. Van hem
wordt gezegd dat hij zeer intelligent was. Overigens
heette de nederzetting, want meer was het nog niet,
toen nog Dheste. Plaatsnamen veranderden nogal
eens een beetje van naam. Omdat nergens een
officieel vastgelegd schrift bestond en dus ook geen
vastgelegde naam. Daarom schreven ze maar wat.
Iedereen die zo’n naam moest noteren, deed dat
zoals hij dacht dat het wel ongeveer klopte.
Het origineel van die akte bestaat nog altijd. Het ligt in
het Hoofdstaatsarchief in Düsseldorf. En zoals hierboven al gezegd: het is perkament. Perkament is een
dun vel dierenhuid, van een koe, geit, schaap, of hert.
Dat werd afgeschraapt en gelooid. En dat men voor
dit soort aktes perkament gebruikte, is maar goed
ook. Papier zou na 1025 jaar wel heel teer geworden
zijn. Als het nog had bestaan.
De akte begint met de aanhef dat Otto “door goddelijke welwillendheid tot keizer is vergeven en daarmee
in waardigheid alle rangen overtreft.” Hij is dus héél
belangrijk! Verder stelt hij dat hij zich “voor de goede
werken zal inspannen zolang de tijd hem rest. En
wanneer er geen tijd tot werken meer blijft, hij een
eeuwige beloning tot prijs verdient te ontvangen!” Het
kan maar geregeld zijn, zelfs met het hiernamaals.

Een vorst had er natuurlijk alle belang bij dat zijn rijk
goed bestuurd werd. En vooral dat iedereen netjes
zijn belasting betaalde. Want uiteindelijk ging het daar
natuurlijk om. En kloosters hadden altijd al voldoende
mensen om grond ofwel zelf te bebouwen of daarop
toe te zien en de pacht te innen.
Schenken van gronden aan een klooster had ook
nog een ander doel. Die nonnen besteedden ook nog
eens heel veel tijd aan bidden en hadden daarmee
natuurlijk een korter lijntje met de hemel. En als ze
dan voor de zielenrust van een vorst zouden willen
bidden, gaf dat ook een stukje zekerheid voor het
hiernamaals. Onder het mom: ’je weet maar nooit of
dat helpt’, hield zo’n vorst de nonnen natuurlijk graag
te vriend. Voor een lang leven heeft dat bidden voor
Otto niet zo heel veel geholpen. Hij stierf op 23 of 24
januari 1002, nog geen 22 jaar oud.
Harry Levelink

Otto III schonk daarom de goederen bij Deest aan
een kloostercongregatie. Dat waren goederen die hijzelf van een zekere Alda had gekregen, een weduwe.
Daar wordt verder niks over gezegd. De congregatie
kreeg overigens niet alleen in Deest stukken grond,
zo staat in de akte, maar nog een paar andere
gebieden, waaronder Maurik en Varik. Wel met de
verplichting om een klooster te bouwen.
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Persbericht

Nijmegen, 12 september 2022

Wijkhelden in het zonnetje tijdens Wijkheldendag in Deest
Geslaagde Wijkheldendag bij Sportpark Deest
Op zondag 11 september was de jaarlijkse Wijkheldendag om alle Wijkhelden, jong en oud, in
het zonnetje te zetten en ze te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Dit jaar kwamen
ruim 600 enthousiaste Wijkhelden uit de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen,
Mook en Middelaar en Nijmegen naar Sportpark Deest. Een dag vol activiteiten voor jong en
oud waarbij wethouders van de deelnemende gemeenten en de burgemeester van gemeente
Druten aanwezig waren en meededen. Op dit moment zijn in de regio bijna 6.700 Wijkhelden
actief, die een bijdrage leveren aan een schone buurt. Hier zijn de deelnemende gemeenten en
Dar trots op. Om deze reden zetten zij de Wijkhelden jaarlijks in het zonnetje.
Wijkheldendag in de gemeente Druten
Burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld van de gemeente Druten opende de Wijkheldendag
samen met de directeur van Dar, Bart de Bruin, en voorzitter Wim Ebben van S.C.D.’33. Waarbij de
burgemeester alle Wijkhelden complimenteerde: “Doordat jullie de straten schoon maken, blijven ze
ook veel langer schoon. Want onderzoek toont aan dat als het schoon is, mensen minder snel iets
weggooien. Daar zijn alle gemeenten jullie heel erg dankbaar voor.” Aan het einde van de opening
overhandigde burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld de gouden knijper aan wethouder
Holger Rodoe. Volgend jaar wordt de Wijkheldendag in de gemeente Mook en Middelaar
georganiseerd.
Samenwerking in de regio
Zwerfafvalaanpak Wijkhelden is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking. De gemeenten,
bewoners, bedrijven, Dar en andere betrokkenen zorgen samen voor een schone en frisse regio.
Tijdens de Wijkheldendag zag je deze samenwerking ook terug. Samen met allerlei partijen en
vrijwilligers uit de regio maakten we er een mooie dag van. Zo verzorgde The Dance Department de
openingsdans en dansworkshops voor iedereen. Vertelde de Bastei en IVN Natuureducatie over de
natuur. Met HOUT van de straat timmerden Wijkhelden mooie dingen. Maakten een foto in de
photobooth. En tennisten bij op de tennisbanen van het complex. Dit zijn slechts een paar mooie
voorbeelden.
Sport, spel, plezier en genieten
Naast het dansen en tennissen konden de Wijkhelden zich uitleven op het terrein en met elkaar in
contact komen. Het terrein was omgetoverd voor diverse activiteiten. Van springen op het
springkussen en klimmen op de stormbaan van STORM tot aan fietsen voor je eigen smoothie,
dansen in de silent disco en stippen zetten op je eigen Wijkheldenbeker tijdens de stippenworkshop.
Voor de volwassenen waren er ook workshops en ze konden genieten van ontspannende massages.
Ook Wijkheld worden of als bedrijf aanhaken?
Meer informatie of aanmelden: www.wijk-helden.nl.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie of vragen neemt u contact op met communicatie Dar via communicatie@dar.nl.
Foto’s:
•
Foto 1: Groepsfoto tijdens de opening
•
Foto 2: Wijkheldendans met Wijkheldenmascottes Wendy en Wouter
•
Foto 3: Wethouders, burgemeester, voorzitter sportpark en Dar met gouden knijper voor gemeente Mook en
Middelaar
Fotograaf: Marieke Janssen. Bij plaatsing foto, naam fotograaf vermelden.
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Wijkhelden in het zonnetje tijdens Wijkheldendag in Deest
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SAMEN AAN DE SLAG IN DEEST

• Bloembollen
• Voucher van €15,00

We zijn 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.
Raad en college op bezoek in Deest
Op 2 september waren Drutense raadsleden
en het college van B&W van Druten op bezoek in Deest. Zij kregen een rondleiding door
bijvoorbeeld de Uiterwaarden en in het Trefpunt
luisterden zij naar een presentatie. De presentatie ging over de integrale aanpak ‘Samen aan
de slag in Deest’ en de inzet van inwoners in het
maatschappelijk plan van pluktuintjes en een
voedselbos. De initiatiefnemers hebben tijdens
deze presentatie zelf verteld waar zij aan werken.
De raad en het college zijn onder de indruk van
wat er allemaal in Deest gebeurt. De gemeente
bekijkt nu of we zo’n soort aanpak ook in de
andere kernen kunnen doen. Deest is dus een
inspirerend voorbeeld.
Op weg naar een definitief ontwerp voor
Wilgenland
Begin september zijn de werkzaamheden van
Woonwaarts aan de 113 huurwoningen feestelijk
afgerond met alle inwoners uit de wijk. Nu de
huizen klaar zijn, vraagt Woonwaarts, net als
de gemeente, aandacht voor de (voor)tuinen.
Dit pakken zij in het voorjaar samen met de
inwoners straat voor straat aan. Groene, aantrekkelijke voortuinen veranderen de sfeer van de
wijk in positieve zin. Dit sluit ook mooi aan bij
het nieuwe ontwerp van de openbare ruimte in
Wilgenland waar we als gemeente aan werken.
Voor de zomervakantie besprak de Projectgroep
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We planten 21 bomen
Toen we het plan voor de aanpak ‘Samen aan de
slag in Deest’ gingen maken, brachten verschillende inwoners in dat zij graag een groener
Deest zien. En dat er meer bomen geplant
mogen worden. Zoals u in dit artikel heeft kunnen lezen, doen we al veel om Deest groener
te maken. Naast die initiatieven hebben we ook
gekeken waar we extra bomen kunnen planten.
En dat is nog niet zo makkelijk, omdat je genoeg
ruimte moet hebben boven en onder de grond om
de boom te laten groeien. Maar nu zijn de plekken en de soorten bomen bekend! En hebben
we dit goed doorgesproken met een afvaardiging
van inwoners en de direct omwonenden. Rondom
december planten we 21 bomen in Deest. Wij zijn
heel blij en tevreden. Wij hopen u ook.

Wilgenland alle binnengekomen reacties op
het Voorlopig Ontwerp. De gemeente heeft het
ontwerp zelf ook beoordeeld. Nu kan Bureau
Kragten aan de slag met het uitwerken van het
Definitief Ontwerp. Voor de Schoolweg willen we
eerst nog een keer met de bewoners om tafel.
Daar zijn we namelijk nog bezig om 2 ideeën uit
te werken om zo de voortuinen beter te betrekken bij de openbare ruimte. Daarna maken we
het ontwerp definitief. We verwachten dat we het
definitieve ontwerp half december kunnen laten
zien. Dan kunnen de bewoners uit Wilgenland,
Projectgroep Wilgenland en de gemeente nog
een laatste keer opmerkingen doorgeven.
Nieuwe groenactie: doet u mee?!
In het voorjaar deden ruim 100 Deestenaren
mee met de groenactie. Samen maakten ze hun
tuin en daarmee Deest groener. Dit najaar doen
we weer een groenactie. Doet u ook weer mee?
We hebben een paar ideeën bedacht die passen
bij het najaar. U kunt dit keer meedoen met één
idee.
• Hang een vogelnestkast op
• Hang een vleermuiskast op
• Regenton voor opvangen van het regenwater
• Afkoppelstuk zodat regenwater de tuin in gaat
en niet het riool in

entree mooier en groener maken, zodat het een
uitnodigende sfeer krijgt. Met daarbij een groen
kunstwerk dat past bij het karakter van Deest.

Een groen kunstwerk!
We kregen een paar mooie ideeën binnen voor
een groen kunstwerk voor de entree van Deest
bij de Van Heemstraweg/Grotestraat. Daarmee
gaan we aan de slag! We hebben al onderzocht
wat de (on)mogelijkheden zijn om de entree aan
te pakken. Onder de grond liggen kabels en
leidingen, dus daar moeten we voorzichtig mee
zijn. En op de bebouwing in de directe omgeving
hebben we geen invloed. Maar we gaan de

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 pag

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

Beste leden,
De zomer activiteiten zijn weer voorbij.
Velen hebben kunnen genieten van een
zeer geslaagde fietstocht. Ook is er een
vrijwilligers avond georganiseerd door de
gemeente i.s.m. Meer voor mekaar. Helaas
was het adressen bestand niet op orde
waardoor de organisatie vele vrijwilligers
niet of te laat heeft kunnen bereiken. Wij
gaan daarover in gesprek met Meer voor
Mekaar en de Gemeente. De Thuismarkt
op 10 september werd vooral bezocht door
mensen die in Druten wonen. De Thuismarkt
was op zichzelf goed georganiseerd en zeker
voor de ouderen interessant. Wij streven er
naar de Thuismarkt roulerend in de dorpen
van onze gemeente te houden. Tijdens de
Thuismarkt is de Duo-fiets officieel in gebruik
genomen. In het artikel over de Duo-fiets in
deze editie is te lezen hoe deze fiets gebruikt
kan worden. Tevens wordt gevraagd naar een
coördinator en enkele fietsmaatjes per dorp.
Dorpsgenoten die hiervoor belangstelling
hebben kunnen zich opgeven door te mailen
naar duofiets@oogcafedruten.nl Wij stellen
het zeer op prijs als wij van deze mail een
afschrift krijgen zodat ook wij weten wie in
ons dorp zich daarvoor inzet.

Onderstaand de activiteiten
voor de komende periode.
In verband met de voorbereidingen voor de
diverse activiteiten moeten de opgaves voor
deelname uiterlijk 1 week 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)
Bingo
Op 3 november en 1 december zijn er weer
Bingomiddagen en op 15 december de
Kerstbingo. De middagen beginnen om 14.00
uur in de grote zaal van het Trefpunt in Deest.
De zaal is open om 13.30 uur. Uiteraard zijn er
weer mooie prijzen te winnen. De kaarten kosten
€ 6.- incl. gratis koffie en/of thee. Overige
consumpties zijn voor eigen rekening.
Computer cursus
Helaas heeft de Bibliotheek Rivierenland de
geplande cursus Digisterker moeten afzeggen.
Er waren op dat moment te weinig aanmeldingen
binnen. Inmiddels hebben zich weer diverse
mensen zich aangemeld. Zodra de cursus door
de Bibliotheek Rivierenland bij het Trefpunt is
ingepland wordt dit aan de deelnemers bekend
gemaakt. Belangstellenden kunnen zich nog
steeds opgeven bij Gerard Winterink tel. 0487513452.

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 houden. Dit heeft alles te maken met
de programmering van onze activiteiten en de
invulling van het programma. De dag bestaat
dit jaar uit de volgende programma 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 samenzijn
- 16.30 uur stamppotten Buffet
- 18.00 uur sluiting

Filmmiddag 13 november
Ook dit jaar verzorgen wij weer een filmmiddag. Deze wordt gedraaid in de foyer van het
Trefpunt. De film laat de toneeluitvoering van de
Bewaorsmiense zien van 2003 Maos en Waol
Gee Plaet. Iedereen is welkom dus ook niet
leden. De toegang inclusief een kopje koffie,
een consumptie en een hapje is geheel gratis.
Aanvang 14.00 uur. De zaal is om 13.30 uur
open.
Activiteiten voor de Kerstperiode
Bij voldoende belangstelling gaan we op 8
december een workshop Kerststukjes maken
houden , wordt er op 17 december in samenwerking met de beheerders van het Trefpunt
een Kerstfair gehouden en houden we op 23
december onze Kerstviering. Wie hieraan wil
meedoen kan zich opgeven: voor de workshop
bij Hennij Laverman tel. 06-12502779, voor de
Kerstfair bij Ellen Thomassen tel. 06-51064268
en voor de Kerstviering bij Nelly van Gelder tel.
06-58915873. Het programma van de Kerstviering wordt later bekend gemaakt.
Bestuur BVS Deest

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

Activiteiten BVS Deest 2023
Januari
2 januari nieuwjaarsborrel begin Soos
5 januari Bingo
5 januari Start Biljartavond Handwerken en
Kaarten
Februari
2 februari Bingo
15 februari carnavalsmiddag
Van 20 t/m 27 februari geen Soos en Biljartavond
Maart
2 maart Bingo
29 maart Jaarvergadering
April
6 april Bingo
10 april Paasbrunch
Mei
4 mei dodenherdenking
9 mei jaarlijks reisje
11 mei Bingo
Juni
1 juni Bingo
26 juni laatste Soos
29 juni laatste wekelijkse Biljartavond, Handwerken en Kaarten
Juli
6 juli Bingo
12 juli 75+ dag
26 juli Vrouwen- en Mannendag
27 juli Bingo
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Augustus
Van 31 t/m 21 augustus geen
Open Eet Tafel
20 augustus Fietsdag
September
4 september start wekelijkse Soos
7 september Bingo
7 september start wekelijkse Biljartavond, handwerken en Kaarten
Oktober
5 oktober Bingo
8 oktober Dag van Senioren
November
2 november Bingo
12 november Filmmiddag
December
7 december Bingo
9 december Workshop Kerststukjes
14 december Kerstbingo
23 december Kerstbijeenkomst
Algemeen
Jan. – dec. elke donderdag Open eet Tafel
Jan. – juli elke maandagmiddag Soos
Jan. – juli elke donderdagavond Biljarten, Handwerken en Kaarten
Apr. – okt. elke dinsdagmiddag Fietsen
Apr. – okt. elke woensdag Jeu des Boules
Sept. – dec. elke maandagmiddag Soos
Sept.. – dec. elke donderdagavond Biljarten,
Handwerken en Kaarten.
Wilt u ook graag meedoen met onze
activiteiten maar bent u nog geen lid ?
Geef u dan op als lid van BVS bij
Jo van de Velden tel. 06-33814801 of
via de mail j.velden14@gmail.com

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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Heel Deest en alle sponsoren willen wij via deze weg ontzettend bedanken
voor het mede mogelijk maken van een FANTASTISCH Bouwdorp die in juli
heeft plaatsgevonden. De kinderen hebben genoten. DANK!!

Op de foto een impressie van een deel van het zandwin- 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 mogelijkheden voor extensieve recreatie.
Met dank aan Herman van der Linden
NEDERZAND Projectmanagement BV

Groet, team Jeugdvakantiewerk Deest

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
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Hallo allemaal,
Wij “Tjillhonk Deest” willen jullie graag even meenemen is wat wij allemaal doen.
Op de woensdagmiddag zijn wij geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur voor de kinderen van
groep 5 en 6 van de basisschool in Deest. Er wordt dan vol op geknutseld, gezongen en
gegamed, vergeet hierbij ook het dansen niet en het voetballen aan de voetbaltafel.
Op de vrijdagavond zijn wij van 19.00 uur tot 21.00 uur geopend voor groep 7, 8 en de
eerste en tweede van de Pax. Tja, voor hun is het vaak gamen, bankhangen en voetballen
of TJillen.
Wij willen graag meer activiteiten organiseren, dit wordt alleen lastig door de wij krap
zitten in de hoeveelheid vrijwilligers. Dus heb je interesse, mail dan naar
TjillhonkDeest@Gmail.com of loop gerust tijdens een van de openingstijden binnen en
spreek een van de vrijwilligers aan.
Ben je jeugdig of wil jij je even jeugdig voelen…. Sluit je dan bij ons aan.
Het vrijwilligersteam van Tjillhonk Deest.
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Beste Deestenaren,

Eindelijk mogen we weer, voor
komend seizoen hebben we
(eindelijk) weer een volledige
planning mogen maken!
En wat voor één…
Aankomend seizoen viert de
Vrolijke Golf haar 55 jarig
jubileum en zal ook de Reut
weer in Deest zijn.
Tijdens de afgelopen maanden heeft de vereniging niet stil gezeten en is er hard gewerkt
aan het opknappen / vernieuwen van de
Prinsenwagen. Deze zal dan ook te zien zijn
tijdens de rondgang op 29 oktober. Want bij een
jubileum jaar hoort ook een Jubileum Prins(es)
of misschien wel weer een Prinsenpaar. Met alle
kandidaten op de vernieuwde wagen rijden we
dan weer door Deest. Waagt u deze dag ook
weer een gokje op wie de neije zal worden?
Op 12 November zal dan toch echt het nieuwe
carnavals seizoen officieel geopend worden.
Tijdens deze speciale avond zal er vermaak zijn
onder het genot van een hapje en een drankje
en nemen we afscheid van ons Prinsenpaar
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Barbara en Theo. Rond de klok van 11 over 11
zal dan de nieuwe Jubileum Prins(es) bekend
worden gemaakt . Aansluitend kan er gefeest en
gehost worden! Deze avond zal plaatsvinden in
het dorpshuis en hopen jullie daar allemaal weer
te zien.
Om alvast vooruit te kijken volgen hieronder de
data voor het komend seizoen:
26 november 2022
receptie nieuwe Prins(es)
21 en 22 januari 2023
Pronkzitting weekend.
Op zondag zal dan ook de nieuwe jeugd
Prins(es) bekend worden gemaakt.
27 Januari 2023
Receptie jeugd Prins(es)
28 Januari 2023
Boerenbruiloft
12 Februari 2023
Ziekenbezoek
18 Februari 2023
Optocht met aansluitend Bal
19 Februari 2023
Snotneuzenbal
20 Februari 2023
Reut in Deest
15 April 2023
Jubileum receptie en feestavond

Houdt onze vernieuwde website en sociale
media (Facebook en Instagram) in de gaten voor
alle updates en aanvullende informatie over alle
evenementen.
Voor ons bestuur zijn we op zoek naar nieuwe
bestuurs- en of commissieleden. Lijkt het je leuk
om mee te denken en organiseren met alles wat
met carnaval te maken heeft laat dan snel iets
van je horen via vrolijkegolf@gmail.com
Wij hopen dit seizoen er weer een geweldige
carnaval van te mogen maken en kijken er naar
uit om dit en ons 55 jarig jubileum groots te kunnen vieren.
Met Vrolijke Golf groet,
Bestuur de Vrolijke Golf.

Beste inwoners van Deest.
Het duurt nog even... maar de voorbereidingen
zijn alvast begonnen. Dit jaar is er een jubileum
van de vrolijke golf en dat moet natuurlijk gevierd
worden! De Vrolijke springers en Just dance
slaan de handen in een. We gaan er samen voor
zorgen dat er een leuke dansgarde met carnaval
aanwezig is!
Een uurtje in de week trainen en samen een
leuke dans garden opvoeren die we met carnaval kunnen laten zien! Lijkt dat je nou leuk of wil
je meer informatie, dat kan neem dan contact op
met Liza Wijnands of Jeanine Keijser.
Lizawijnands@hotmail.com
Jeaninenienkeijser@gmail.com
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W ON E N IS GE NIETE N
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,
gordĳnen, verf en verlichting of bel voor een afspraak bĳ jou op locatie. DE
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Bij NETT
won e n

Hogestraat 83 , 6651 BH
Druten T 0487 78 51 00

Bij NET T
kado

Hogestraat 59, 6651 BH
Druten T 0487 22 30 22

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.

i n fo@ bi j - n e tt.n l

www.bij-nett.nl - 45
DEESTNIEUWS

Moeite om rond te komen?
U bent niet de enige! Bij de Voedselbank zien wij veel mensen die nooit
hadden gedacht onze hulp nodig te hebben. Maar zij zijn nu blij met onze
boodschappen, want het scheelt veel! Een boodschappenpakket heeft
al gauw een waarde van tientallen euro’s, afhankelijk van de grootte van
het gezin. En dat elke week! Het helpt om meer geld over te houden voor
andere zaken. Wacht dus niet te lang met het zoeken van hulp.

Hoe werkt het?

Wilt u zich aanmelden voor voedselondersteuning? Neem gewoon
eens contact met ons op. Dat kan op de volgende manieren:

Per mail
Stuur een mailtje met uw naam en telefoonnummer

Meer weten over ons? Kijk eens op onze website
www.voedselbankdruten.nl

naar info@voedselbankdruten.nl

Per telefoon of WhatsApp

Wij helpen:
Door iedere week gratis gezonde en lekkere voedselproducten te geven.
U kunt online zelf kiezen welke producten u nodig heeft of lekker vindt.
U helpt ons de voedselverspilling te verminderen.
Wij geven cadeaus voor uw jarige kind tot 18 jaar.
Wanneer u geen vervoer heeft of (ernstig) ziek bent,
hebben wij -in overleg- een bezorgservice.

Minder zorgen
én wij helpen u
op weg!

Bel ons of stuur een berichtje naar 06 - 38 78 44 74.

Per aanmeldformulier
Vul onderstaand formulier in en deponeer deze in
de brievenbus van de Voedselbank Druten,
Irenestraat 40A in Druten.



Laat het ons weten! Wij helpen graag.

Aanmeldformulier voedselondersteuning
Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
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Intocht Sinterklaas 2022

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

Advies . Ontwerp
Logo . Huisstijl
Flyer . Folder
Geboortekaart
Uitnodiging
Trouwkaart
Brochure
Advertentie
Rouwkaart
Fotobewerking
Illustratie
studio_straten
studio.straten@outlook.com

Sinterklaas gaat weer een bezoekje brengen aan Deest.
De datum van de intocht is zondag 20 november.
Vanaf dit jaar gaan we weer terug naar de middag.
Samenkomst is zoals gewoonlijk op t Trefpuntplein.
Wij verwachten jullie om 14.00uur
Daarna hebben we nog een feestje bij t Trefpunt.
Hoe alles precies gaat verlopen zullen we t.z.t. vermelden via Facebook en
Schoudercom. Wij hebben er weer zin in, u ook ….

VAN INTIEM
DINER TOT
ZAKELIJK EVENT.
WIJ VERTALEN UW
WENSEN NAAR
DE PERFECTE
CULINAIRE
BELEVING.
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Voorafgaand aan dit heugelijke feit, komen we ook dit jaar weer aan de deur
met onze mooie nostalgische collectebussen.
Er zal gecollecteerd worden in de weken 42 en 43 !!!!!
Alvast bedankt voor uw gulle gift.
Kerkstraat 28 | 6655 KB Puiflijk
info@chefinhuis.nl |
www.chefinhuis.nl

==================
Stichting Sinterklaascomité Deest
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DEEST ONTMOET ELKAAR
Dag Deestenaren,
Elke dinsdag en donderdagochtend zijn de deuren van dorpshuis ‘ t Trefpunt geopend voor DOE, Deest
Ontmoet Elkaar. Onder het genot van een kopje koffie of thee is het altijd gezellig aan de speciaal voor ons
gemaakte STAMTAFEL. Regelmatig organiseren we op de dinsdag aansluitend een lunch, die vanuit
‘t Trefpunt verzordg wordt. Hebben we uw interesse gewekt, kom gerust een keer een kijkje nemen.
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.

Muziek maken is
leuk. Sámen muziek
maken is leuker!

Let’s drum 30+
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.
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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.

We zien er naar uit samen muziek te maken: op naar een muzikaal 2022!
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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 pakken. Dorpslijst Deest heeft onlangs verzocht om extra
plaatsing van de z.g. poepbakken. De hondenbezitter 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

Geen bier hier...
Bel dan deze leverancier!

Drankenhandel
Maas & Waal
Leverancier van diverse soorten fust bier
 Industrieweg 2 | 6651 KR Druten  +31 (0)487 51 24 88  +31 (0)6 49 74 01 63
 maaswaal@live.nl
 Drankenhandel Maas & Waal

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

 www.drankenhandelmaasenwaal.nl
Drankenhandel M&W A5 adv Carnaval.indd 1

17-01-2020 17:09

Tijdens de coronacrisis ook verkoop
aan particulieren

W W W.TO BY VA N D I J K .N L

Openingstijden:
vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur
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TREFPUNT NIEUWS
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.
Zoals u wellicht gemerkt heeft zijn de meeste
vaste activiteiten weer opgestart. Wij zijn blij
een aantal nieuwe gezichten te zien bij de start
van de SOOS op maandagmiddag en donderdagavond. Maar ook bij DOE op de dinsdag- en
donderdagochtend zit de nieuwe stamtafel aardig vol. Naast deze activiteiten hebben we een
mooie Feestweek gehad met als afsluiter het
Feestplein op zondag 28 augustus. Ook hebben
wij een hele mooie dag mogen verzorgen voor
een Bruidspaar uit Deest ter gelegenheid van
hun huwelijk.
De elektrische deuren bij de hoofdingang zijn
geplaats, de entree is voorzien van een likje
verf. Als finishing Touch zal de aankomende
weken de nieuwe raambekleding door BIJ NETT,
Annette van den Bogaard worden geplaatst.
OPROEP
In het weekend van 17 en 18 december 2022
zetten wij onze deuren open voor het organiseren van een Winterwonderland/Kerstfair. Wij willen graag verenigingen, stichtingen, hobbyisten
en goede doelen de kans geven om hun (club)
kas te spekken. Een aantal van jullie hebben wij
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onze ideeën voorgelegd en hier al is positief op
gereageerd. Wij hebben als beheer gesprekken
gehad met Dorpsraad d’n Droad, ook hun willen
graag een steentje bijdrage. Dus heeft de vereniging een leuk idee wat past in een winterachtige
setting. Denk aan verkoop van kerststukjes en
aanverwante artikelen of iets anders leuks om
geld in het laadje te krijgen. Stuur dan een mail
naar info@trefpuntdeest.nl. Momenteel werken
wij aan de uitwerking van dit winterweekend,
wordt vervolgd.

VACATURE

TIP
Nu alles is opgestart adviseren wij verenigingen,
stichtingen, bedrijven en particulieren niet te lang
te wachten met het maken van een reservering
nog voor 2022 of zelfs voor 2023. Wij hebben de
afgelopen tijd meerdere keren mensen moeten
teleurstellen.
Onze agenda is voor de rest van dit jaar bijna vol
en voor de eerste helft van 2023 ziet het er niet
veel anders uit. Dus maak u reservering ruim op
tijd, een paar weken van tevoren is echt te kort!

Net als vele collega-ondernemers zijn wij ook op zoek naar mensen die ons team kunnen

alles onder één dak

!
!
T
H
C
GEZO

komen versterken. Wij hebben diverse vacatures op dit moment.
Dus ben je op zoek naar een bijbaan (leeftijd vanaf 15 jaar) of zoek je een poetsadresje
onder schooltijd. Zoek dan contact met:
Ellen Thomassen op telefoonnummer 06-51064268.
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Beste Deestenaren,
In de vorige editie van Deest Nieuws hebben we jullie
verteld wie we zijn, wat we doen en wat onze kernwaardes zijn. In deze editie vertellen we jullie graag
wat we de afgelopen 2 maanden hebben gedaan.
Kids2B-kamp:
Op 10 en 11 september hebben we voor het eerst
onze kids2B kamp georganiseerd voor onze jeugdleden! En wat was dit gaaf om te doen! Alleen maar
blije gezichten van de kids! Tijdens het Kids2B-kamp
hebben de kids allerlei activiteiten gedaan; van leren
knopen, tot vuur maken en van balspelletjes tot vlot
bouwen (vlot bouwen is mede mogelijk gemaakt door
Sponsorcommissie Deest). Hierbij treffen jullie enkele
sfeerimpressies aan. (zie foto’s onderaan).
2B-Honk:
De voormalige koeienstal is omgebouwd tot hét
nieuwe honk van 2B-Outdoor. Boy heeft samen met
ons pap de afgelopen 2 jaar hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Jan is blij dat de oude koeienstal een
nieuwe herbestemming heeft gekregen. Ook al had
hij toch liever de koeien erin gehad, geeft ons pap aan
met een knipoog! De koeienstal is nu omgetoverd tot
een gezellig en sfeervol 2B-honk waar je vóór en ná
het sporten gezellig kunt kletsen met je ‘sport buddy’s!
Zo hebben we 23 september een gezellige 2B-BBQ
gehad met onze leden in ons sfeervolle 2B-honk!!
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2B-Terrein:
Afgelopen week zijn we begonnen met het bouwen
van een nieuwe baan samen met onze vrijwilligers.
De baan begint al aardig vorm te krijgen. Zo hebben
we nu de ‘monkeybars’ opgehangen, stapbanden,
zwevende balken, pallet swingovers en er komt nog
heel veel meer!
(zie foto onderaan)
2B-activiteiten:
Het seizoen voor de clinics en kinderfeestjes zit er
bijna weer op. We hebben weer vele leuke groepen
ontvangen en laten kennismaken met onze sport,
stormbaan en andere activiteiten zoals boogschieten
en vlotbouwen. Het plezier straalde er vanaf!
Daarnaast hebben we als club nog enkele leuke
activiteiten in de planning staan, zoals het eindejaarsspel en de nieuwjaarsduik.
Hebben jullie ons ook gespot in de Maas & Waler FIT
editie van september 2022?!
In de komende editie van Deest Nieuws geven we
jullie graag weer een update, 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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HEEFT U NOG MOOIE BRUIKBARE SPULLEN VOOR ONZE
JAARLIJKSE ROMMELMARKT?
SLAGWERKGROEP EXCELSIOR KAN DEZE GOED GEBRUIKEN!

Zoals u wellicht weet houdt onze Slagwerkgroep Excelsior Deest/Horssen jaarlijks een
rommelmarkt in maart. De opbrengst van deze markt komt geheel ten goede aan het
opleiden van onze leerlingen, het in stand houden van onze vereniging en het onderhoud
van het instrumentarium.
Natuurlijk kunnen wij deze rommelmarkt niet organiseren zonder mooie bruikbare spullen
waar u niets meer mee doet.
Vandaar onze oproep: Heeft u mooie tweedehands spullen (geen bankstellen, tuinmeubilair en
matrassen en geen grote meubelen) neem dan contact op met de rommelmarktcommissie. Wij

kunnen het gehele jaar door de spullen komen ophalen. Dus heeft u nu al dozen staan?
Laat het ons weten!
We kunnen de spullen bij u ophalen, maar u kunt het ook zelf bewaren. Dan komen wij
zaterdags voorafgaand aan de rommelmarkt bij u langs. U mag dat uiteraard ook zelf
brengen. We overleggen dat met elkaar. Dus neem contact op met Peter via 06 2145 63 94
of mail naar slagwerkgroepdeesthorssen@gmail.com.
Alvast bedankt namens alle leden!
Het bestuur
Voor meer informatie: www.slagwerkgroepexcelsior.nl
NOOT VOOR DE REDACTIE: GRAAG DEZE FOTO TOEVOEGEN
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KERNACHTIG DRUTEN
Beste inwoners van Deest,
Het zomerreces is afgelopen en we zitten alweer vol
in het vergaderritme van de gemeenteraad. Tijdens
het zomerreces was er tijd voor reflectie en bezinning. Tot op heden ben ik erg blij dat ik de stap heb
gezet om actief te worden als raadslid. De tijd die er
in gaat zitten, minimaal 10 uur per week, is fors. Echter is het zeker nodig om beslagen ten ijs te komen in
alle bijeenkomsten.
Het college en de gemeenteraad in Deest
Persoonlijk vind ik het erg belangrijk dat niet alleen
ik weet wat er in Deest speelt, maar ook andere
raadsleden, wethouders en de burgemeester. Als
inwoner van Deest ben ik trots op onze omgeving en
deel ik dat graag met de gemeenteraad. Natuurlijk
zijn er nog voldoende verbeteringen die aangebracht
kunnen worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn het
plein, de entree en de basisschool. Maar de laatste
tijd zijn er goede stappen gezet!
Op 2 september 2022 stond het jaarlijkse raadsuitje gepland en heb ik samen met de griffier(geeft
ondersteuning aan de raad) dit opgepakt. We hebben
een inhoudelijk en (inter)actief programma opgezet
met bezoek aan de Steenfabriek inclusief presentatie
en rondleiding door fabriek, het Trefpunt waar we een
presentatie kregen van de projectgroep “Samen aan
de slag in Deest”. Vele handen maken licht werk, dus
het is belangrijk dat inwoners (blijven) participeren!
Vervolgens hebben we samen met het IVN een rondleiding gehad door de Uiterwaarden. We hebben de
dag heerlijk afgesloten bij Ristorante Grande Nonna.
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Schriftelijke vragen over vrachtwagens in de
Grotestraat
Ondanks dat er een prachtige rondweg is gerealiseerd merken veel inwoners van Deest op dat er
meer vrachtverkeer is in de Grotestraat. Sinds het
vrachtverkeerverbod in de Vriezeweg zien ze het verkeer (gedeeltelijk) verplaatsen naar de Grotestraat.
Dit levert, zeker nu de scholen weer begonnen zijn,
gevaarlijke situaties op voor voetgangers, fietsers en
ander verkeer. Via de informele weg heb ik reactie
gevraagd bij de verantwoordelijk wethouder, waarop
ik helaas geen antwoorden heb gekregen. Nu heb ik
schriftelijke vragen ingediend waarbij ze volgens het
regelement van orde 30 dagen de tijd hebben om
ze te beantwoorden. Ook ik moet nog even wennen
aan deze tijdslijnen.. Als ik reactie ontvang op deze
schriftelijke vragen deel ik dit via Deest Nieuws.

Mocht u meer willen lezen over bepaalde onderwerpen
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

Achterbanvergadering
Op zaterdag 22 oktober 2022 vindt er weer een
achterban vergadering plaats van Kernachtig Druten.
We starten om 09:30 uur in de Bogerd te Druten met
koffie en thee. We zullen de laatste ontwikkelingen
binnen de partij en de gemeenteraad bespreken. Na
een klein uur fietsen we langs een aantal dossiers die
momenteel spelen binnen onze gemeente. De fractie
zal tijdens de fietstocht het één en ander toelichten.
We verwachten rond 12:30 uur te eindigen.
Je kunt jezelf opgeven door te mailen naar
s.vanbeem@outlook.com.
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OPENINGSTIJDEN
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