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Aannemingsbedrijf
Gebr. v.d. Netten

van Stigt b.v.
Schaardijkseweg 25  -  4111 PA Zoelmond

Tel. 0345-501930  -  Fax 0345-501406
E-mail gebr.v.d.nettenv.stigt@hetnet.nl

onderhoud en verbouw
renovatie
restauratie monumenten
nieuwbouw van
burger- en utiliteitswerken

Ruim 35 jaar een begrip
in de Betuwe
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jaar paardenmarkt. Onvoorstelbaar hoe lang. Wie weleens naar 
de geschiedenis heeft gekeken van ons dorp weet dat Beusichem 
honderden jaren ouder is dan omringende plaatsen zoals Culemborg en 
Buren. Dat men in die tijd afhankelijk was van het vervoer door middel 

van paarden verklaart misschien ook wel de grote positie die Beusichem had rond de 
15e eeuw op het gebied van de paardenhandel.

De stichting is begonnen met het tellen vanaf het moment dat er aantoonbaar kan 
worden bewezen dat de paardenmarkt in geschriften is genoemd. Dit was naar 
aanleiding van rekeningafschriften aan Culemborg in 1461. Lees voor meer informatie 
de pagina’s 48 en 49 in dit boekje.

Dit geeft een bewijs dat de 
paardenmarkt van Beusichem 
al sinds 1461 bestond, wellicht 
is de paardenmarkt nog veel 
ouder, maar kunnen we het niet 
bewijzen.

In vroeger tijden was een paard 
pure noodzaak voor vervoer en 
inzet in de land en tuinbouw. 
Tegenwoordig hebben we 
auto’s, tractoren en andere 
gemechaniseerde middelen 
waardoor de handel in paarden op 
de achtergrond is geraakt. 
Sterker nog, we krijgen van 
diverse kanten signalen 
dat paardenmarkten niet wenselijk meer zijn in verband met dieronvriendelijke 
omstandigheden zoals geluidsoverlast, onvoldoende toezicht en een tekort aan water 
en voer. Stressgevoelige dieren als paarden blijken daar overgevoelig voor te zijn, dat 
zijn de argumenten van dierenactivisten.

De stichting wil als tegenargument inbrengen dat wij al jaren bezig zijn met het 
welzijn van de paarden en op een proactieve manier ervoor zorgen dat onze 
paardenmarkt een feest is voor mens en dier.
 
Daarnaast zien wij het paardenmarkt deel van de paardenjaarmarkt voornamelijk als 
historische waarde om aan te kunnen tonen hoe het vroeger was. Laten we eerlijk 
zijn; als je twee handelaren ziet afdingen op een paard, dan herinner je je toch weer 
die dagen van toen? Leuke aanvulling; sinds eind vorig jaar wordt onze website gezien 
als ‘digitaal erfgoed’ en in die hoedanigheid duurzaam bewaard door de Koninklijke 
 
 Stichting Paardenjaarmarkt Beusichem
 Kamer van Koophandel Rivierenland, Tiel, Handelsregister nr. 41059092
 Secretariaat: Stichting Paardenjaarmarkt Beusichem, p/a Burg. De Bruynstraat 23,4112 LC Beusichem  
 Bank: Rabobank Beusichem Culemborg, rek. Nr. 307956857, t.n.v. Stichting Paardenmarkt Beusichem
 
 Voor informatie:  info@paardenjaarmarkt.nl 
 Website:  www.paardenjaarmarkt.nl

Voorwoord

555
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Bibliotheek (referentie: 28050498).
Verder moet de paardenmarkt iets leuks toevoegen aan het hele weekend. Dat is 
uiteindelijk de basis van de kermis, braderie en het programma in de tent. Mensen 
komen nog steeds van heinde en ver naar onze markt om de sfeer te proeven. Om 
zelf onderdeel te zijn van die sfeer kun je je paard aanbieden ter keuring. Dat is leuk, 
spannend, je paard wordt gekeurd door de grootste keurmeesters van Nederland en je 
krijgt er nog een premie voor ook.

555 jaar paardenmarkt. Dat kan je niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We hebben 
zitten brainstormen hoe we dit extra leuk konden maken. Een groot aantal ideeën 
vielen af vanwege ruimtegebrek.
Er zijn diverse redenen waarom we vastzitten aan de markt in Beusichem, de grootste 
is wel dat we één punt willen hebben waar alle festiviteiten plaatsvinden. We zijn 
uitgekomen op het organiseren van een Hollandse avond op vrijdag. Hier was al 
jaren vraag naar. Verder kunt U op zaterdag kijken naar het ringsteken met Belgische 
trekpaarden en genieten van een tochtje met een koets door het dorp. Meer hierover 
op pagina 13.

Dan rest me nog om iedere bezoeker heel veel plezier toe te 
wensen en net zo te genieten van dit evenement als dat wij van 
het bestuur dat doen om het te organiseren. Tot ziens op de 555e 
paardenmarkt van Beusichem!

Albert Lankheet
Bestuur Paardenjaarmarkt

P.s.
Opmerking bij de voorpagina; dit is de oudste afbeelding die we 
konden vinden. Een afbeelding uit de 17e eeuw, de schilder is niet bekend. Eigendom: 
Rijksdienst voor cultureel erfgoed.

Voorwoord

Schoonheidssalon Beauty&Body
Gezicht, Body, Nagels en Voet pedicure

Gilia de Goei
J. van Zantenstraat 16 Beusichem
0636581909
giliadegoei@hotmail.com
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50 personen gezocht die 4 weken willen meewerken 
aan dit revolutionaire afslanksysteem.

100% meer vetverbranding 
in de probleemzones. 

Geef je snel op. 

 vol=vol

STRAKKE BUIK ! 
DOOR INFRAROOD DIEPTEWARMTE

Belly®®Belly®

Belly®

Belly®

1-2 Kledingmaten 
minder in 4 weken !

Snel en gegarandeerd
resultaat

Strakke buik door de 
infrarood slimmingbelt

Slim met 
‘Better Belly’ !

k i j k  n u  o p  w w w . b e t t e r b e l l y . n l

Belly®

Klassenburgerstraat 14
4112 NG Beusichem
(0345) 50 20 89
info@betaalbaarfitness.nl

Hoveniersbedrijf Chris van Gelderen
- Groenvoorzieningen
- Ontwerp
- Tuinaanleg
- Bedrijfs & Particulieren tuinen

- Bestratingen
- Grondwerk
- Onderhoud

Chris:                    0621415864
Bart:                      0646047354
Christian:             0626809113

Kochpad 15a   4111 LD Zoelmond tel/fax 0345-501928

Tegelhuis

J. H. Kruisbergen

Graafschapstraat 9
4116 GE BUREN

Tel.: 06-53 36 38 73
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•  Secretaressecoach, teamleider

•  Personal, Executive en Virtual Assistant

•  Evenementenorganisatie

•  PA for a day

•  Office tips & tricks
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Michel Verweij
T I M M E R W E R K E N

DAKRAMEN

KOZIJNEN

DEUREN

VERBOUW

Burg de Bruynstraat 18
4112 LD Beusichem
0345-501704
06-46114245
info@verweijtimmerwerken.nl

Toon Beynenstraat 17  •  4112 JZ Beusichem
t  0345 50 64 20  •  www.TheBigHand.nl 

G r a f i s c h  O n t w e r p s t u d i o

Als de communicatie duidelijk moet zijn!Als de communicatie duidelijk moet zijn!
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Triatlon
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Basis pedicure behandeling
Diabetische- en Reumatische
behandelingen

Aangesloten bij branchevereniging ProVoet.

Neem contact op voor informatie of voor het
maken van een afspraak met Laura Hannema.

Condessahof 2, 4112 JE  Beusichem
Tel.: 0345 549 879 - 06 430 440 82
www.pedicurelaura.nl
info@pedicurelaura.nl
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ONTWERP     BOUWADVIES     BOUWBEGELEIDING 

Markt 4 I  4112 JS  Beusichem
T 0345 50 10 14  I  M 06 460 470 42

info@jonkerhuiswerk.nl  I  www.jonkerhuiswerk.nl

ONTWERPMAKELAARDIJ BOUWADVIES BOUWBEGELEIDING
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Zandstraat 37     4102 EC  Culemborg     Telefoon 0345-512207
www.stapelhaanebeek.nl         info@stapelhaanebeek.nl

Voor openingstijden van de kliniek kijk op onze website

In geval van spoed is 
onze praktijk ALTIJD 

bereikbaar!

 0345-512207

Gratis parkeren  naast onze kliniek

Ruime ervaring, al 30 jaar gevestigd in Culemborg.

24/7 bereikbaar, ook in het weekend, soms kan een 
behandeling niet wachten.

Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren achter de kliniek, 
wel zo handig.

Het beste voor uw huisdier of paard. Alleen het beste is 
goed genoeg waarbij onze opleiding en ervaring garant 
staat voor de best mogelijke behandeling.
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Verder nodigen we U uit om te komen kijken naar het ringsteken met Belgische 
trekpaarden. Dit is vijf jaar geleden ook al eens getoond; er is meerdere malen 

gevraagd dit spektakel nog eens te demonstreren. 
Het is geweldig om te zien hoe goed het samenspel is 
tussen de berijders en paarden. Het is verbazend dat 
zulke kolosale dieren zo nauwkeurig bereden kunnen 
worden.
Het ringsteken vindt plaats na de paardenkeuringen, 
rond 12:30 uur. Dus loop niet weg na de keuringen, 
maar wacht nog heel even om deze show te zien. 
Ga daarna nog even over de braderie, de 
marktmensen zien U graag komen.

Ter ere van het 555ste bestaan van de 
paardenmarkt in Beusichem is het programma 
uitgebreid met een aantal zaken waarvan 
we weten dat U ze leuk gaat vinden. Zo rijdt 
er zaterdag tijdens de markt en keuring een 
Jan Plezier koets rondom en door het dorp. 
Iedereeen kan vrij opstappen en ons dorp 
eens vanuit een prachtige koets bekijken.

Vrij een koetstochtje maken in het dorp

Ringsteken

“Energie om te 
ondernemen. Dát wil ik 

van mijn accountant 
krijgen.”

Kennis zaaien, toekomst oogsten

Ondernemen inspireert.

Als ondernemer heeft u kennis en inzicht nodig om uw bedrijf zo optimaal mogelijk aan te sturen. Wat zijn uw perspectieven? Ondernemers die 

weten dat hun bedrijf goede toekomstmogelijkheden heeft, krijgen energie en inspiratie om er het maximale uit te halen. De adviseurs van Flynth 

kennen de agrarische sector als geen ander en ondersteunen u met helder advies voor een optimale bedrijfsvoering.

Flynth adviseurs & accountants

Oudenhof 4, 4191 NW Geldermalsen, T. (0345) 57 13 19, Geldermalsen@flynth.nl

www.flynth.nl
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www.evenementenservice-middennederland.nl

Telefoon: 0345-576380  -  E-mail: info@es-mn.nl

RESTAURANT

KOM GEZELLIG BIJ ONS ETEN!
KIES EEN 2 OF 3 GANGEN DINER & ONTVANG BIJ HET AFREKENEN EEN

HEERLIJKE FLES HUISWIJN CADEAU!

GEZELLIGE RUIMTES

WIJ HEBBEN SFEERVOLLE AFSLUITBARE RUIMTES VOOR

CIRCA 20 TOT 100 PERSONEN.

ACTIE GELDIG TOT MET 31 JULI 2016 BIJ INLEVERING VAN DEZE

ADVERTENTIE. NIET IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES.
MAXIMAAL 1 FLES PER TAFEL
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Bed & Breakfast 
Aan de Markt

De perfecte plaats voor familie, 
vrienden én zakelijke relaties!

B&B Aan de Markt - Beusichem 
tel. 0345-502873 • info@aandemarkt.nl • www.aandemarkt.nl

CAFÉ DE POORT

Gewoon gezellig
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ARJAN@VERHOEFAUTO.NL

a u t o b e d r i j f
V E R H O E F

RIJSBOSCH 6 - 4112 MC BEUSICHEM - 0345-501305

Tradekar adv 148x70 mm F0.indd   1 24-02-14   08:46Lintzagenopmaat.nl
U geeft de maat, wij lassen de lengte

-  Gespec ia l iseerd in  het  maken ( lassen)  van l in tzagen.
-  Levering aan bedri jven en part icu l ieren.
-  U i ts tekende kwal i te i t  l in tzagen vanaf  6  mm breed en 0,36 mm dik .
-  Levering l in tzagen voor  zagen van hout , kunts tof  en metaal .
-  L in tzagen op voorraad, snel  leverbaar.

S l i jp techniek Beus ichem
Beusichemsebroeksteeg 1
4112 PJ  Beus ichem

SLIJPTECHNIEK

“BEUSICHEM”

www.l in tzagenopmaat .n l
in fo@lintzagenopmaat .n l
0345-501  501
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AUDREY‘s HAARMODE
VOOR HEM EN HAAR.

ORANJESTRAAT 63 · 4112 JG BEUSICHEM

BEHANDELING OP AFSPRAAK: 0345 · 502305

DINSDAG T/M DONDERDAG
09:00 - 17.30 UUR

VRIJDAG
09.00 - 18.00 UUR

ZATERDAG
08.00 - 15.00 UUR

DE GRAAF BLOEMEN
Planten, cadeau en woonsfeer
Oranjestraat 26a Beusichem 0345-501241
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Vestigingen in Geldermalsen, Nieuwegein, 
Utrecht en Hardinxveld-Giessendam. 

Kantoor Geldermalsen 
Oudenhof 1, 4191 NW Geldermalsen 
Tel. (0345) 574341
Mail: geldermalsen@flantua.nl 

www.flantua.nl Omdat het om ú gaat!  

We helpen
       u de juiste weg
in te slaan

*Kooklessen

Trainingen

Workshops

Proeverijen

Kookdiners

Luze catering

Privé diners

* 
* 
* 
* 
*
 

*
 

06-286 58 500

Folker Tieleman, Beusichem

Lekker en gezellig thuis eten met
vrienden, familie of speciale gelegenheid.

Een zakelijk diner in uw eigen bedrijf

Catering, buffet bij u thuis

Uw eigen kok en bediening bij u thuis
of in uw zaak

vanaf    28.50
KIJK OP:

www.kook-salon.nl
of

informeer naar de
 mogelijkheden

€

 

volg ons ook:

Diverse workshops bij Kook-Salon

* Workshop Snijtechnieken

* Workshop Oriëntaals

* Workshop vis/fileren/bereiden

* Workshop salsa menu

* Workshop gevogelte     

* Workshop kreeft

* Basis kookcursus: bestaande uit 3 lessen
 - snij en kooktechnieken 
 - vis/fileren/bereiden
 - vlees/bereiden                              

* Basis kookcursus: bestaande uit 5 lessen
 - snij en kooktechnieken
 - soepen en sauzen
 - vis/fileren/bereiden
 - vlees/bereiden 
 - desserts

* Voor gevorderden
 - Workshop improvisatie
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WWW.KEVINBOON.NL
INFO@KEVINBOON.NL

06-23616689

Tijd om je rijbewijs te halen?                                                                                         

Bij ons krijg je uitgebreide ondersteuning zodat je goed voorbereid de weg op kan.

s c h i l d e r s
• Binnen en buiten schilderwerk

• Isolerende beglazing

• Wandafwerking

 Oranjestraat 9
 4112 JE Beusichem
T 0345 50 29 99
M 06 104 558 44
E hoekschilders@hetnet.nl

A l  m e e r  d a n  7 5  j a a r  e e n  b e g r i p  i n  d e  B e t u w e !

Nieuw in Beusichem

Yoga
Voor rust in je hoofd & lichamelijke gezondheid

Voor wie: Geschikt voor alle leeftijden, mannen en vrouwen
Waar:  Beusichem
Wanneer: Bekijk de site voor data, tijden en locatie

Meer weten & aanmelden:  bel 06-30373120   of   mail:yoga@kpnmail.nl

www.yogainactie.wordpress.com
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Donderdag

Vanaf 19:00 uur Kermis. Met aangepaste tarieven. Zie het 
aanplakbiljet op de kermisattracties.

Vrijdag

Vanaf 16:00 uur Kermis

21:00 - 01:00 uur Hollandse avond met Mark van Veen!
Gezellige meezingers met een hoog André 
Hazes gehalte!

Zaterdag

06:00 - 11:30 uur Paardenmarkt en kampioenkeuring.

Zaterdagochtend rijdt een Jan Plezier koets 
waar iedereen vrij kan instappen.

Na afloop van de keuring wordt er een show 
rondom ringsteken met Belgische trekpaarden 
getoond.

08:00 - 02:00 uur Kermis

09:00 - 15:00 uur Braderie en vrijmarkt

12:00 uur Trekking van de verloting in de tent van LR en 
PC de Batouwers

15:00 - 18:00 uur MCM Live On Stage!

21:00 - 22:30 uur Meryn Bevelander Band (blues/rockformatie 
uit Nijmegen)

22:30 - 02:00 uur &Basic met intermezzo van popkoor The 
Happening
Als vanouds gewoon weer lekkere muziek!

Zondag

12:00 - 20:00 uur Kermis

12:00 - 15:30 uur Mini-Triatlon, aanvang 12:00 uur op de Meent, 
aankomst op de kermis

15:30 - 18:30 uur Lekker swingen met dweil en blaaskapellen:

• Korenmaaiers Beusichem
• Lingerakkers Deil
• Amicitia Lienden

Voor het hele programma geldt:

GRATIS TOEGANG*

*Dit geldt helaas natuurlijk niet voor de kermisattracties

PROGRAMMA VAN 2016 555 e
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Paarden- en Ponykeuring
Op zaterdagochtend zal naast en achter de feesttent op de markt de traditionele paardenmarkt 
worden gehouden. Tevens zal er achter de tent, net als voorgaande jaren, de Premiekeuring voor 
paarden en pony’s worden gehouden: 

Hier zijn verschillende rubrieken in, namelijk:

* Rijpaarden   * Shetlandpony’s (mini en groot)
* Tuigpaarden  * Welshpony’s
* Haflingers   * New-forrestpony’s
* en vele andere rassen 

Er worden in de rubrieken eerste en tweede premies uitgereikt. Het 
paard of de pony die in de betreffende groep als eerste geplaatst wordt, 
mag voor de selectie terugkomen voor Algemeen Dag kampioen van de 
Beusichemse Paardenmarkt.
Tevens wordt er een prijs beschikbaar gesteld voor het schoonste geheel, 
dat wil zeggen het paard of de pony die het mooist getoiletteerd is in 
combinatie met de voorbrenger in juiste kleding.

Inschrijving voor de keuring geschiedt op de markt in de jurywagen 
d.m.v. onderstaande inschrijfcoupon. Dit kan vanaf 08.00 uur en is geheel 
gratis; u krijgt dan een startbewijs. Inschrijfcoupon is ook aan de tent 
verkrijgbaar.
Premiegeld pony’s € 15,-; paarden € 20,-, schoonste geheel € 50,- pa/po.

Voor premiegeld dient u wel aan de keuring mee te doen.

Een ingevulde bon bespaart wachttijd en werk bij de inschrijving. Vul de bon thuis in en lever 
deze op zaterdagochtend in bij de jury wagen.

Paarden- en Ponykeuring
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Geen Alcohol onder de 18

AUTO NOUT BEUSICHEM
úw onafhankelijke dealer

Autobedrijf Nout

Rijsbosch 4a
4112 MC BEUSICHEM
Tel. 0345 - 502488

WWW.AUTONOUT.NL

Ook voor alle schade’s  en APK voor bedrijfswagens

Ook de paardenmarkt wordt gehouden aan strenge regels ten aanzien van het 
schenken van alcoholhoudende draken. 

De gemeente is nu verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Drank- 
en Horecawet. Er zal toezicht worden gehouden door Buitengewoon 
opsporingsambtenaren, aangesteld door de gemeente, die gaan handhaven in en 
rondom ons evenement. 

Bij niet naleven van de wet mogen deze ambtenaren boetes uitschrijven aan jongeren 
en worden rapportages opgemaakt bij overtredingen. Deze rapportages worden door 
de gemeente behandeld en al naar gelang zal de gemeente handhavend optreden. 
Dit kan zeer hoge boetes opleveren voor de organisatie van de paardenmarkt met 
als uiterste sanctie het opheffen van de vergunning. We vragen om begrip bij het 
uitvoeren van deze wet.
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Huisregels

We zullen we een aantal huisregels met elkaar moeten afspreken zodat we volgend jaar ook weer 
een entree-vrije toegang kunnen garanderen:

1. Verkoop van alcoholische dranken geschiedt uitsluitend aan personen van 18 jaar 
of ouder. Personen van 18 jaar tot 25 jaar zijn verplicht hiervoor een polsbandje te 
dragen. Deze zijn kosteloos verkrijgbaar bij de muntenkassa, op vertoon van een geldig 
legitimatiebewijs. 

2. Geen glaswerk, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen mee in de 
tent, op straffe van inbeslagname. 

3. In de tent is roken verboden. 

4. De organisatie is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het 
programma van het evenement. 

5. Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het 
bijwonen van het evenement geschiedt door de bezoekers op eigen 
risico. 

6. De organisatie houdt zich in het algemeen het recht voor bepaalde 
personen de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van 
de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen, indien naar 
haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het 
evenement. 

7. De paardenmarkt organisatie accepteert geen wildplassen.  Wildplassen is strafbaar 
en de boete bedraagt €140,-. Op last van de gemeente hebben we andere voldoende 
mogelijkheden gecreëerd waardoor dit niet meer nodig is. 
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   PIRAMIDE

PIZZERIA & SHOARMA

6 DAGEN PER WEEK OPEN

WIJ BEZORGEN 6 DAGEN PER WEEK VAN
17.00 TOT 21.00 THUIS EN BIJ BEDRIJVEN

Oranjestraat 55, 4112 JG  Beusichem

Zondag t/m donderdag  16.00 tot 24.00 uur
Vrijdag en zaterdag    16.00 tot 02.00 uur

Feestdagen zijn wij ook geopend.
Dinsdag gesloten

0345 - 501411

Bestellingen van €16,- gratis bezorgd in Beusichem, Zoelmond, Asch en Ravenswaaij.

Onder de €16,- komt er €2,- bezorgkosten bij.

’t VeerHuys Beusichem 

 

 
 
 

 
 

Kopje koffie, lekker een pannenkoek, 

uitgebreid dineren of gewoon lekker een borreltje doen? 

U bent van harte welkom! 
 

We zijn alle dagen open vanaf 11.00 uur- T 0345 – 501449 – www.veerhuys.eu 
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 De Artiest op vrijdagavond 

MCM, LIVE ON STAGE!

We kennen MCM van voorgaande jaren waar ze 
ons telkens weer wisten te verrassen met de 
geweldige hoeveelheid talent die onze jongste 
muzikanten uitstralen. Met een groot concert zullen 
de leerlingen van Music Coach Marieke een tal van 
nummers gaan spelen.
MCM, de inmiddels bekende muziekschool van Marieke Immink, geeft zowel 

zang, slagwerk en gitaarlessen aan beginners en 
gevorderden.
Allerlei muziekstijlen zullen aan bod gaan komen, 
gezongen en gespeeld door de leerlingen hetzij alleen 
of in groepsverband. 
Daarnaast zullen ook de leraren hun kunnen 
laten zien (en horen) met een speciaal gevormde 
lerarenband.

Reden genoeg om zoveel talent samen op het podium 
mee te maken, want Beusichem heeft wellicht meer 
popstars dan je op het 1e gezicht zou vermoeden..

 zaterdagmiddag

Mark van Veen

Op veler verzoek organiseren wij dan toch eindelijk een echte Hollandse avond. Het 
dak gaat eraf als Mark los gaat met vele bekende Andre Hazes nummers. Hou deze 
avond zeker vrij want hij zal onvergetelijk worden.

Mark van Veen (Nieuwegein, 25 november 1986) 
is een Nederlandse zanger. Naast in diverse bands 
te hebben gespeeld, begon hij in 2008 aan zijn 
solocarrière als zanger. In 2012 bracht Van Veen zijn 
eerste theatershow in Culemborg. Van Veen heeft 
diverse malen in Duitsland opgetreden tijdens de 
zomerfeesten. Hij was in 2009 te zien op het festival 
Multipop in Ermelo. Datzelfde jaar stond hij ook in 
Volendam tijdens het Kermis Hitfestival.

De optredens van Mark van Veen zijn naast een 
muzikale traktatie ook een belevenis die u écht eens 
zou moeten ondergaan! Bruisend van energie geeft 
deze entertainer het publiek waar ze recht op hebben 
een feest om nooit te vergeten! 

De meest recente single van Mark ‘’Als Ik Kijk In Die Ogen Van Jou” is geschreven door 
Kees Plat, medio februari 2016 verschijnt de opvolger!



555e editie         27555 e

MERYN BEVELANDER BAND

Meryn Bevelander Band is een driemans blues/bluesrockformatie uit Nijmegen rond de 
twaalfjarige gitarist Meryn Bevelander.
Meryn wordt begeleid door zijn broers Florian op drums en Aron op bas. De Meryn 
Bevelander Band speelt hoofdzakelijk door Meryn zelfgeschreven materiaal met hier 
en daar een verdwaalde cover (Rory 
Gallagher/Freddie King/Gary Clark jr.).
Ze stonden als support-act bij onder 
andere Laurence Jones, Danny Bryant, 
Veldman Brothers, Tom Killner Band, 
en The Dynamite Blues Band op 
het podium. Op 24 oktober speelde 
Meryn samen met Douwe Bob in de 
Oosterpoort in Groningen waarvan 
onlangs een tv-registratie te zien was 
op NPO3.
Daarnaast speelden ze al op diverse 
festivals o.a. : Polderpop, Culemborg 
Blues, Rosblues en in België op het 
prestigieuze Delirium Blues Festival.
Afgelopen juni won Meryn de publieksprijs in de finale van de Sena Young Talent 
Guitar Awards, de grootste Nederlandse muziekprijs voor getalenteerde muzikanten 
die elektrische gitaar spelen.

Line-up: Meryn Bevelander ( Vocals, Guitar ), Florian Bevelander ( Drums ), Aron 
Bevelander ( Bass )

&Basic

Rockband &Basic is een kwartet uit Beesd, Elst en Culemborg, bestaande uit zangeres 
Patries Kraan, gitarist Paul Dijstra, drummer Fortu de Haas en bassist Jan-Paul 
Kimmel. De band staat bekend om haar spetterende live-optredens en veelzijdige 
repertoire. Covers van Anouk,... Live, en Alanis Morissette worden afgewisseld met 
oudere nummers van Pink Floyd en The Free. Ballads van Adele en Tina Turner zorgen 
voor de rustpunten en zelfs voor Madonna en Michael Jackson is plek op de setlist.

Met deze keer een intermezzo van popkoor The Happening uit Culemborg.
Zoals vanouds weer waanzinnige muziekavond!

 De Artiesten op zaterdagavond
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Zondagmiddag maken we er weer een sfeervolle middag van met drie blaaskapellen. 
We hebben uitgenodigd; de Korenmaaiers uit Beusichem, Amicitia Lienden en Linge-
rakkers uit Deil. Let op; in verband met 
de binnenkomst van de triatlon beginnen 
de bands om 15:30 uur.

Alle kapellen spelen twee keer. Daarna 
hopen we op een spetterende afsluiting 
als de verschillende kapellen in een 
gezamenlijke sessie enkele nummers ten 
gehore brengen.

Korenmaaiers Beusichem
De Korenmaaiers is het dweilorkest van 
Excelsior. In dit onderdeel wordt vooral 
muziek gespeeld die je buiten op straat 
hoort. De Korenmaaiers dweilen ieder 
jaar bijvoorbeeld over de Beusichemse 
Feestmarkt en Kermis. Maar ook treden zij als Zwarte Piet op rondom Sinterklaas in 
Amersfoort en doen zij mee aan blaaskapellen festivals zoals de Zoelense Dweildag. De 
Korenmaaiers oefenen om de week op woensdagavond in ‘t Zoetzand onder leiding van 
Cees van Leeuwen.

Amicitia Lienden 
Amicitia is opgericht op 3 mei 1904 
als harmonie onder leiding van Dhr. 
Diepenveen uit Veenendaal. De repetitie 
werd gehouden in een schoollokaal van de 
oude school aan de Kerkstraat te Lienden. 
Sinds 2011 is de blaaskapel Amicitia 
opgericht, onder leiding van Richard van 
Ingen.

Lingerakkers Deil
De blaaskapel is een groep uit de fanfare die begin jaren zeventig is opgericht naar 
aanleiding van regelmatige medewerking bij carnavalsvereniging “De Kluitenkloppers” 
van Rhelico. Door deze optredens kregen ze een grote naamsbekendheid en 
worden sindsdien dan ook regelmatig uitgenodigd om een serenade te brengen 
bij een huwelijk of verjaardag. Ook bij openingen van winkels of avondjes van 
personeelsverenigingen zijn ze van de partij.

 Zondag Dweildag
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Bas Klein Finance
interim finance management

Spor tveldstraat  53c 

4112 KK  BEUSICHEM

Bas.Klein.Finance@gmail.com

Telefoonnr. :  06 460 403 74

Voor aanvragen van dakkapel tot  bedrijfspand kunt u bij ons terecht. Het bewijs dat 
 betaalbaarheid en  kwaliteit samengaan. Neem gerust contact op voor een gratis 1e gesprek.

Antwerpen
B o u w a d v i e s

Vergunningen
Tekenwerk
Keuringen
Kostenramingen

B o u w e n  b e g i n t  m e t  e e n  g o e d  a d v i e s

De Wielstraat 10
4112 JT  Beusichem

T: 06 204 327 18
M: antwerpenbouwadvies@icloud.com www.antwerpenbouwadvies.nl

Projecten



30                www.paardenjaarmarkt.nl

De experts voor gas 
 & houtskool grillen

BBQ huren? Informeer naar de mogelijkheden.

Poppenbouwing 29-31
4191 NZ Geldermalsen
The Netherlands
Tel: +31 (0)345 588655
Fax: +31 (0)345-502100
E-mail: info@napoleongrills.nl
www.napoleongrills.eu
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Jan Schipper Schilderwerk

06 11 32 56 98 - info@janschipperschilderwerk.nl

ieleman
Stukadoorswerken
Badkamerrenovatie

Zoelmond
06-108 694 57
diktieleman@gmail.com
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Smalriemseweg 25
4112 NA Beusichem
tel. : 0345 501 770
fax : 0345 502 442

CULTUURTECHNIEK | GROENVOOZIENING | WEGENONDERHOUD | STRAATWERK
www.gebrderonde.nl | info@gebrderonde.nl

Een barbecue doe je met 

www.slagerijdebruin.nl

Informeer ook naar ons 
'sponsorplan'

 voor verenigingen en clubs.

Plein 8 Zoelmond  0345 501333
Molenweg 2 Beusichem 0345 501282

Tollenstraat 2 Culemborg 0345 512762
Email: slagerijdebruin@zonnet.nl

Slagerij de Bruin

Wij verzorgen administraties van 
schoenendoos tot en met balans 

Financiële administratie 
Salaris administratie 

HRM 

Aan- en verkoop bedrijven 
Belastingen 

Bedrijf organisatorische adviezen 
Starters / Haalbaarheid onderzoeken 

Nu ook ON-LINE digitaal boekhouden

Zandstraat 53   4101ED   Culemborg 

www.financi.nl     info@financi.nl 

Telefoon 0345-534333 
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restaurant 
het heerenlogement

Markt 31 4112 JR  Beusichem
0345 50 13 97
info@hetheerenlogement.nl
www.hetheerenlogement.nl

De menukaart wisselt 
wekelijks, zo is er elke week 
weer iets nieuws te kiezen.

Lekker ‘s morgens vroeg een kopje koffi e met het heerlijke uitzicht van de billen van 
het Belgisch Trekpaard? Het kan bij het Heerenlogement! Wij hebben de koffi e, wat 
lekkers erbij en de paardenbillen worden verzorgd door de Paardenmarkt. De hele 
dag door zijn wij geopend! Uiteraard zijn wij de rest van het jaar ook geopend; kijk op 
de site voor meer info!

Menukaart contact

Paardenmarkt Beusichem

A6 Adv Het Heerenlogement F0.indd   1 05-04-16   11:46

NISOL v.o.f. Isolatieplaten
Veldweg 2
4032 CG Rijswijk
Tel. 0345-558356
Fax  0345-558576
www.nisol.nl

Voor ieder
isolatieprobleem

een oplossing!

DUPANEL  ISOLATIEPLATEN
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Ringelpoel 4B - 4112 MA  Beusichem - T (0345) 501 960
email: info@installatietechniekbeusichem.nl

www.installatietechniekbeusichem.nl

ITB - INSTALLATIETECHNIEK BEUSICHEM
voor al uw installatie- en loodgieterswerk !

• gas
• water
• sanitair
• dak- & zinkwerk
• waterontharders
• zonnecollectoren
• onderhoudscontracten
• cv (ook verhuur en lease !)

Bel 0345 501960 voor een vrijblijvende o�erte 
of kijk op onze website voor meer informatie.
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H. v. DIJKHUIZEN
OLIE & BENZINE

• Tankstations voor 24 uur tanken
• Garage-bulkinstallaties voor smeermiddelen
• Kiwa goedgekeurde tanks voor land- en tuinbouw

Voor informatie: 
Industrieweg 10 
4004 JW  Tiel

Telefoon 0344-614734 
Telefax 0344-622901

www.hvandijkhuizen.nl

Betuwe Mechanisatie v.o.f.
Wij kunnen uw paardentrailer of aanhanger
perfect onderhouden.

Ook voor:
Vervangen van vloeren
Inbouwen ramen en luiken
Pack - keuring
Vervangen van banden

Achterstraat 10c  4115 RP  Asch  Tel: 0345-502559
e-mail: info@betuwemechanisatie.nl

www.betuwemechanisatie.nl
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Beijerdstraat 10 E-mail: keybv@key.net 
4112 NE  Beusichem Website: www.key.net 
Tel. 0345 50 99 00 Fax 0345 50 15 94 

 

Key Technology levert hoogwaardige triltransport- en sorteermachines 
aan de voedingsmiddelen-, kunststoffen- en recyclingindustrie. 

 

Key Technology BV

wenst alle bezoekers

aan de Paardenjaarmarkt

een plezierige dag
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Door DTS machines worden wereldwijd in razend tempo aardappelen
of champignons verwerkt tot een hoogwaardig eindproduct.

Met een standaard DTS aardappelverwerkingslijn maak je zomaar
1.000.000.000 zakken friet per jaar.
     of

Door een standaard DTS champignonverwerkingslijn worden per dag
wel 1.000.000 pizza’s van champignons voorzien.

DutchTecSource bv
Speulmanweg 4 - Beusichem

www.DTSBV.nl

We are champignons in huge mushroom and potato processing lines.

DTS
DutchTecSource

Food Processing Equipment . Enginering

 

Specialist in zinkwerk

Ronald van Veen

•  dakgoten
•  deklijsten
•  onderhoud en reparatie

•  hemelwaterafvoer
•  zijwangen dakkapellen

Voor meer informatie
Achterweg 4
4112 JD  Beusichem
Tel: 06-22459951

e-mail: ronald.vanveen@hotmail.com
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MARC ANDRÉE
INTERIEURBOUW

Gewoon goed !
06 518 29 318

Vergardeweg 25 • 4014 MX  Wadenoijen
T: 0344-661208 • E: info@boudewijnschoorsteenvegers.nl

WWW.BOUDEWIJNSCHOORSTEENVEGERS.NL

BOUDEWIJN 
SCHOORSTEENVEGERS

De Knipshop
J.H. Knobboutstraat 8 - 
4112 LR BEUSICHEM
tel.:0345 - 501637   

WWW.DEKNIPSHOP.NL   
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Oeverstraat 6
Wijk bij Duurstede

 0343 - 52 26 34

N O T A R I S K A N T O O R

Mr. M.J. Sprenkels 
notaris

www. notaris-sprenkels.nl

notariële zaken - estate planning



40                www.paardenjaarmarkt.nl

GER ON

AFVALCONTAINER VERHUUR 
EN MILIEUSTRAAT

SLOOP- 
& GRONDWERKEN

MACHINEVERHUUR

AANLEG MANEGEBODEMS

ZAND, GRIND, GROND & SPLIT

TRANSPORT, ASBESTSANERING 
& RIJPLATENVERHUUR

KLEINSTE GRAAFSLOOPMACHINE 
DOOR DE VOORDEUR

Doejenburg 21, Eck & Wiel

Eck & Wiel B.V.   

Tel. 0344 - 69 15 44  
www.gerzonbv.nl
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Het Bestuur

Het bestuur is de organisator van alle elementen van het feestweekend. Ieder lid heeft 
zijn eigen specialiteiten en verantwoordelijkheden. Hier vind U de samenstelling van 
het bestuur en hun functies.

Anne-Hilde André Voorzitter, zit bestuurvergaderingen voor, 
vertegenwoordigt het bestuur bij de ge-
meente, doorslaggevend bij stemmingen. 
Onze motivator.

Arie van Niekerk Penningmeester, verantwoordelijk voor de 
financiën, budgetbepaler, zorgt dat we onze 
balans gezondhouden en gangmaker.

Wilma Laponder-van 
Alphen

Secretaresse, notulist, postverwerkster, 
beheert onze contracten en verzekeringen, 
beheert de agenda. Regelt de contacten met 
de keurmeesters. 

Bas Bosschaart Algemeen Bestuurslid, organiseert de ker-
mis, organiseert het dweilorkestenconcert. 
Onderhoudt samen met de penningmeester 
de contacten met de kermisexploitanten en 
zorgt dat de tent er komt.

Wim Udo Algemeen Bestuurslid, regelt alles wat met 
de paardenmarkt te maken heeft. Expert op 
het gebied van paarden. Onderhoudt con-
tacten met de keurmeesters.

Albert Lankheet Algemeen Bestuurslid, zorgt voor de com-
municatie, ontwerper van de borden, de 
website en dit boekje, verzorgt de elektra.
Kijk ook eens op onze website voor de 
foto’s.

Matthijs van Zanten Algemeen Bestuurslid, regelt de braderie, 
de contacten met buurtbewoners en is onze 
ideëen generator.

Chiel de Rooij Algemeen Bestuurslid, regelt de muziek in 
de feesttent, verzorgt de muziekcontracten 
en de opbouw van de tent.

Extra informatie of contact opnemen met één van onze bestuurleden:
Ga naar de contactpagina op www.paardenjaarmarkt.nl of stuur een email naar 
info@paardenjaarmarkt.nl
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DE BLUSSER

Onbeperkt tapas
di/wo/do

€19,95 p.p.

vr/za/zo
€22,50 p.p.

Markt 29a | Beusichem | www.deblusser.nl

(Meer dan 50 soorten)

Nu naast onze menukaart ook:

zaterdag 18 juni 11.30 uur 
gezellige live muziek van 
accordeonisten duo "Hij en Gij"
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Het lekkerste

 brood

koop je bij de

bakker.

Bakker
Immink

Het vertrouwde adres voor al uw sieraden

Dorpstraat 5
4111 KR Zoelmond

0345-502376
06-25154861

info@lenn-art.nl
www.lenn-art.nl

Goudsmid - Juwelier

Timmerbedrijf H. Buijs v.o.f.
Speulmanweg 9

4112 ND Beusichem
Tel.: 0345 50 29 44

Fax.: 0345 50 29 45
GSM.: 0622 34 44 45

Ramen - Kozijnen -Onderhoud en aftimmerwerk
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Kijk op onze 
website voor de 

maandelijkse 
aanbiedingen

www.deheusagrishop.nl
Rijsbosch 17, 4112 MB Beusichem
0345-501231 info@deheusagrishop.nl

Verschillende merk en paardenvoeders
Ruitersport artikelen
Dierbenodigdheden, erf- en 
stalgereedschap

DIERVOEDERS

Adrie Bosschaart
Bouwservice & Timmerwerken

06-547 876 52
Voor al uw bouw, verbouw- en
onderhoudswerkzaamheden
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D
or

pshuis Zoetzand
 

B
eusichem - Zoelm

on
d

✯✯

• Zaalverhuur

• Buffetten

• Uitvoeringen

Dorpshuis ’t Zoetzand
Zoetzandselaan 1
4112 JL Beusichem

06-220 779 33
www.dorpshuiszoetzand.nl 
dorpshuiszoetzand@gmail.com

• Recepties

• Verjaardagen

• Personeelsfeesten
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www.gijsmastenbroek.nl

AFRASTERINGEN
Voor particulier en bedrijf
Ook voor al uw onderhoud
* weide-afrasteringen * houten hekwerken
* diverse soorten palen * schapen-geitengaas
* Gallagher schrikdraadapparatuur

Donkerstraat 11, Ravenswaaij 
T (0345) 55 84 75

www.gijsmastenbroek.nl

GIJS MASTENBROEK

Stikkers
Autoreclame
Beletteringen
GevelbeletteringenTEL. 0345-502448

decospray@kpnmai l . n l

W.A. VAN ZETTEN
METAALBEWERKING

- Laswerk
       -Sierhekwerk
                    -Winkel inrichting
                                  -  Stalen meubelen

0345-503590   -   06-25467571
w.van.zetten1@kpnplanet.nl
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Adverteerdersoverzicht
Naam Pg

Markzicht Eetsalon 2

Chris Jansen Interieur 
Maatwerk

2

Bouwbedrijf Netten van der 
Stigt

3

Schoonheidssalon Beauty&Body 5

Betaallbaar Fitness (EKB 
Holding)

6

Hovenier van Gelderen 6

Tegelhuis Kruisbergen 6

Van Ringelenstein 7

Bosch Wellnesscenter 7

Michel Verweij Timmerwerken 8

The Big Hand Grafisch Buro 8

Uitvaartverzorging Donker 10

Laura Pedicure Salon 10

Hovenier Peter van Gasteren 10

Makelaar Jonker Huiswerk 11

van Rijn Moffel en Spuit 
inrichting

11

Dierenklniek Stapel & 
Haanebeek

12

Flynth Adviseurs en 
accountants

13

De Kletskop 14

Evenementenservice Midden 
Nederland

14

Cafe de Poort 15

Foto Rias Immink 15

B&B aan de Markt 15

Autobedrijf Verhoef 16

Tradekar International 16

Naam Pg

Slijptechniek Beusichem 16

Van Eck / Van Sterkenburg 
Accountant

17

Haarmode Audrey 17

De Graaf Bloemen 17

Kooksalon Folker Tieleman 18

Theo van der Gun - Flantua 
Audit

18
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Tieleman Badkamerspecialist 31
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Benzine

35
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37

Ronald van Veen 37
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Sprenkels Notaris 39

Gerzon 40
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Bakker Immink 43

Timmerbedrijf H Buys 43

Lenn Art - Goudsmid en 
Juwelier

43

De Heus Diervoeders 44

Krabbers Klussenbedrijf 44

Adrie Bosschaart 44

Stichting Dorpshuis Zoetzand 45

Gijs Mastenbroek Afrasteringen 46

Deco Spray 46

Metaalbewerking W.A. van 
Zetten
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Met dank aan SIT DESIGN voor hun 
extra inbreng sinds al die jaren!

Colofon
Dit programmaboekje wordt jaarlijks uitgebracht in aanloop naar de paardenjaarmarkt.

Oplage 1600, verspreid huis aan huis in Beusichem en omstreken

Kleur Sinds 2013 volledig in kleur

Drukker MullerVisual Communication

Redactie Bestuur Stichting Paardenjaarmarkt Beusichem

Samenstelling en eindredactie Albert Lankheet

Advertenties email info@paardenjaarmarkt.nl of albert@lankheet.biz

Correspondentie adres Wilma Laponder-van Alphen, Burg. de Bruynstraat 23, 4112 LC Beusichem

Elektronische versie Te downloaden http://www.paardenjaarmarkt.nl/2015.pdf

Disclaimer
Dit boekje wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij streven naar juistheid, actualiteit en volledigheid van 
alle informatie en advertenties gepubliceerd in dit programmaboekje. Wij kunnen echter niet garanderen dat de inhoud juist en 
volledig is. Ondanks zorg en toewijding kan het bestuur geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit foutief afgedrukte informatie.
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De geschiedenis van de paardenmarkt

De eerste geschriften die duiden op de Beusichemse paardenmarkt zijn van 1461. 
Men heeft stadsrekeningen van Culemborg gevonden die aangetoond hebben dat een 
pater Brugman (ja, die van ‘praten 
als brugman’) gedurende 12 dagen 
is uitgenodigd door het stadsbestuur 
om uitstel van de Culemborgse markt 
en kermis af te dwingen in verband 
met de viering van St Jansdag. Dit 
ten nadele van de Beusichemse 
paardenmarkt. 
Beusichem heeft deze wegzuiging 
goed gemerkt en ging dan ook klagen 
bij hertog Arnold (van Buren). Een 
definitieve oplossing van de te dicht 
bij elkaar liggende markten werd 
echter pas enkele jaren later met 
geweld afgedwongen.

De paardenmarkt van Beusichem was vroeger internationaal bekend. Er kwamen naast 
vele Nederlandse kooplui ook Duitsers, Fransen, Russen, Zwitsers en zelfs Arabieren 
naar de markt. Ook de duur van de markt was veel langer toen, van historische 
krantenberichten van rond 1860 weten we dat de markt toen 8 dagen duurde en wel 

3500 paarden van eigenaar 
wisselde. 

Rond die tijd is er 
schijnbaar ook een 
najaarsmarkt geweest, 
die heeft het echter bij 
onvoldoende succes maar 
enkele tientallen jaren 
volgehouden. 

Uit ‘Flitsen uit de 
geschiedenis van 
Beusichem’ van J.J. 
Nout weten we dat de 
paardenmarkt niet altijd 
succesvol is geweest. 

In 1923 zijn er initiatieven gestart om de jaarlijkse paardenmarkt gedurende twee 
dagen op 19 en 20 juni te houden en dit te bevorderen door het voeren van de 
nodige reclame. Toen kwamen er nog honderden paarden naar de markt, maar door 
opkomende mechanisatie voelde zag men toch een vermindering in de aanvoer. De 
grotere plaatsen als Utrecht trok de nog overgebleven handel naar zich toe zodat de 
markt in Beusichem steeds minder bestaansrecht krijgt.

In 1953 wordt de Marktcommissie opgericht om de paardenmarkt als familiedag te 
behouden. Initieel opgericht door belangenorganisaties als de Gelderse Maatschappij 
van Landbouw, de bond van hengstenhouders en de Rabobank. Later in de vorm van 



555e editie         49555 e

De geschiedenis van de paardenmarkt

een stichting met vrijwilligers (stichting Paardenjaarmarkt Beusichem). De handel is 
naar de achtergrond geschoven en men heeft vanaf de oprichting paardeneigenaren 
gestimuleerd om paarden voor de paardenkeuring aan te bieden. Ook in die tijd werd 
de bijbehorende kermis weer nieuw 
leven ingeblazen. 

In de tachtiger jaren heeft men 
diverse pogingen gedaan om de 
paardenjaarmarkt interessant te 
houden, er is een kleinschalige 
braderie aan toegevoegd en ook 
was er een mini-triatlon.
 
Om de paardenjaarmarkt een 
nieuwe impuls te geven heeft 
dhr. Blauwendraad van Sit-Design 
een feesttent met muzikanten 
geïntroduceerd. Al vlot werd 
de organisatie van de feesttent 
overgedragen aan de paardenmarkt commissie die met behoud van een goede 
sponsoring sinds die tijd ook tot diep in de nacht een feestelijk tintje kan geven aan de 
markt.

Tegenwoordig staan er op de markt zo’n 100 tot 150 paarden op de markt waarvan 
twee-derde voor de keuring wordt aangeboden en een-derde door handelaars 
verhandeld wordt. Met name de handel staat tegenwoordig nationaal ter discussie 
sinds de partij van de dieren vindt dat dit niet meer bij vooral de grotere markten 
niet meer te verantwoorden is. Nieuw is de terugkomst van de mini-triatlon na enkele 
tientallen jaren van afwezigheid.
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Diverse handel in oude en gebruikte metalen . 
Ook voor het leegruimen van schuren en 

inkoop oude machines en sloopwerk.

www.sturkhandel.nl

Telefoonnummer 06-83223174

Adres
Rijnstraat 35
4191 CK  Geldermalsen

Telefoon
0345 57 11 70

e-mail
info@wctjeverhuur.nl

Internet
www.wctjeverhuur.nl

de juiste partner voor het huren van mobiele toiletten



555e editie         51555 e

SPECIALIZED
IN UNDERWATER WORKS

T   +31 33 210 01 11
E   INFO@QCEAS.EU
W WWW.QCEAS.EU Rijsbosch 13

4112 MB  Beusichem

HA I R FASH I ON  VOOR  DAMES  EN  H EREN
ZANDS TRAAT  109
4101  E E   C U L EMBORG
t :  0345  -  51  21  23

L Y D I A ’ S
H A I R F A S H I O N

O P E N I N G S T I J D E N :   ( W I J  W E R K E N  Z O N D E R  A F S P RAA K )

M AA N DAG :   G E S LO T E N
D I N S DAG :   0 8 . 3 0  -  1 7 . 0 0
W O E N S DAG :   0 8 . 3 0  -  1 7 . 0 0
D O N D E R DAG :   0 8 . 3 0  -  1 7 . 0 0
V R I J DAG :   0 8 . 0 0  -  2 1 . 0 0
Z AT E R DAG :   0 8 . 0 0  -  1 7 . 0 0
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BrandstofService

GARAGE KNOBBOUT VOF
Takel- en Bergingsbedrijf

De Kerswerf 2-4    4112 ME Beusichem
Tel. 0345-565686    Fax. 0345-565687

De Beste in vers!

EMTÉ Versluis, Markt 20, Beusichem, Tel. 0345-501316

Openingstijden:
ma t/m do 8.00 - 19.00 uur 
vrijdag 8.00 - 20.30 uur 
zaterdag 8.00 - 19.00 uur


