ONS DEURNE-AVOND 2014 SUCCES.
De Ons Deurne-avond die op woensdag 29
oktober in Zalen Van Bussel is gehouden was
weer een groot succes.
Ruim 100 gasten lieten zich de (wortel-, zuurkoolen boerenkool)stamppotten met speklappen, rooken braadworst en de bruine bonen met
spekblokjes – bereid volgens het oeroude
Brabantse recept - goed smaken.

Ook de keuze van het amusement - The Pink
Panthers Revival o.l.v. Theo Lokin – viel bij de
gasten goed in de smaak.
Door det schitterend muziek, die door Theo op
humoristische wijze werden aangekondigd en
ingeleid zat de stemming er al meteen goed in.

zijn

De
voorzitter
maakte van de
gelegenheid gebruik om Piet Lammers te bedanken
voor het vele werk, dat hij belangeloos heeft verricht om
de website van onze Vriendenkring op te zetten en te
onderhouden. Onze dank onderstreepte hij met de
aanbieding van een mooie bos bloemen en een
cadeaubon(netje).

Ook werd deze avond de 16e Gouden Helmspeld uitgereikt aan Marian Bronstein.
Zij werd door de jury, onder voorzitterschap van Sjaak Obers, gekozen uit de
aangemelde kandidaten

Voorzitter Teun Mutsaers van de Stichting
Vriendenkring Ons Deurne speldde haar de
Gouden Helmspeld op.

Aan deze onderscheiding is ook een cheque van € 750
verbonden, die namens de Rabobank Peelland Zuid
door Josephine Burgers, medewerkster van de bank,
werd aangeboden.
Met dit bedrag mag zij een vereniging of instelling
binnen de gemeente ondersteunen. Marian heeft het
bedrag bestemd voor BVG Peelland en de Stichting de
Peelbloem.

De opbrengst van de traditionele loterij was dit jaar bestemd voor het bestuur van de
parochie Deurne.Zij wil het portaal van de grote St.-Willibrorduskerk aan de markt
open stellen om mensen in de gelegenheid te stellen er een kaarsje te branden of
even tot rust en bezinning te komen.
Pastor Paul Janssen lichtte toe wat er allemaal bij komt kijken om dat plan te
realiseren.
Omdat veel van de prijzen door de Deurnese middenstand – op verzoek van onze
voorzitter - waren geschonken, was de opbrengst bijna € 500. Pastor Janssen was dan
ook zeer verguld met dat bedrag , dat door het bestuur van Ons Deurne werd
aangevuld tot € 1000.

