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eetsalon

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
2 							

www.paardenjaarmarkt.nl

561e editie									

3

Voorwoord
We mogen weer
Na twee jaar van onzekerheid, mogen we nu wel of niet. Nou, we
mogen weer. Terwijl de vorige twee jaren telkens voor de zomer
de Corona maatregelen weer werden versoepeld konden we het
niet voor elkaar krijgen om het paardenmarkt weekend volgens
de toen geldende regels te vieren. Omdat de regels in dit voorjaar
al grotendeels verdwenen waren zagen we onze kansen vergroten
en zijn we weer vol aan de bak gegaan.

Dutch TecSource B.V. ontwerpt en bouwt al meer
dan 30 jaar machines, systemen en complete
verwerkingslijnen voor de voedselverwerkende
industrie.

Dat was helaas nog niet zo simpel. Na twee jaar met verschillende wetswijzigingen
en de nodige incidenten (denk aan de afgelopen jaarwisseling bijvoorbeeld) was
het lastig om de gemeente ervan te overtuigen dat het bestuur net als al die jaren
hiervoor gewoon een leuk feestweekend wil organiseren.
Om een vergunning aan te vragen moet je alles uit de kast halen, er mag geen risico
onbesproken blijven, alles moet tot in de puntjes beschreven worden.
Dat heeft onder andere tot gevolg gehad dat bezoekers veel meer beveiligers in de
tent en op het marktplein zullen tegenkomen. Er wordt strenger gelet op alcohol,
drugs en wapens. Er zullen helaas ook sneller maatregelen genomen worden, alcohol
onder de 18 mag echt niet en sinds 2021 is het ook strafbaar als je als ouder iemand
een jongere, nog geen 18 jarige, een pilsje aangeeft.

Gespecialiseerd in de toepassingsgebieden:
Aardappelen, Fruit, Groenten, Champignons.
We staan bekend als de beste partner voor
thermische verwerking en transport door middel
van schroeftechnieken.
Daarnaast zetten we de standaard voor het
snijden en verwerken van champignons.

De politie heeft ons laten weten dat opstootjes en schermutseling ontolereerbaar
zijn. Elke ruzie wordt geregistreerd en besproken tijdens de evaluatie op het
gemeentehuis. Als het bestuur niet in staat is om dit soort zaken te voorkomen, dan
komt onze vergunning in gevaar. Dus beste mensen, het is goed om onenigheden uit
te spreken, maar als je van plan bent dit hardhandig op te lossen, bedenk dan dat je
voor een heleboel andere feestvierders grondig het feest verziekt.

DTS bedient de industriële voedselverwerkende
industrie in vele landen. Wereldwijd worden we
gezien als een betrouwbare partner.

Ook de organisatie van andere zaken bleek ook heel lastig te zijn. Tijdens Corona
hebben een heleboel evenementen bedrijven hun personeel weg zien gaan. Dit had
voor het bestuur als gevolg dat de tentverhuurder, waar we al jaren zaken mee doen,
geen tent kon leveren omdat er geen personeel was om de tent te plaatsen. Gelukkig
hebben we dit allemaal op kunnen lossen.
Dit alles neemt niet weg dat wij er verschrikkelijk veel zin aan hebben om na twee
jaar weer een spetterend feest te vieren. We hebben de kermis, MMOOZZ op vrijdag,
Fusebox op zaterdag en op zondag spelen de blaaskapellen. Zondag is er ook de
jaarlijkse triatlon met de aankomst op de markt. We verheugen ons op U, tot dan...

Vimeo

Voor meer informatie, scan de QR-code of
neem contact met ons op via:
info@dtsbv.nl

Albert Lankheet
Website

Stichting Paardenjaarmarkt Beusichem
Kamer van Koophandel Rivierenland, Tiel, Handelsregister nr. 41059092
Secretariaat: Stichting Paardenjaarmarkt Beusichem, p/a Oranjestraat 54, 4112 JJ Beusichem
Bank: Rabobank Beusichem Culemborg, rek. Nr. 307956857, t.n.v. Stichting Paardenmarkt Beusichem
Voor informatie:
info@paardenjaarmarkt.nl
Website:		www.paardenjaarmarkt.nl
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J. Bosschaartstraat 18
4112 LN
Beusichem
Mobiel: 06-28 43 43 20
info@ringelenstein.com

Schoonheidssalon Beauty&Body

Monique van Ringelenstein

Gezicht, Body, Nagels en Voet pedicure
Gilia de Goei
J. van Zantenstraat 16 Beusichem
0636581909
giliadegoei@hotmail.com

PA for a day
Eventmanager
Secretariaatscoach
Trainer Microsoft Office
Personal & Virtual Assistant

1/2 pagina advertentie (A6-formaat - 10,5 x 14,8 cm)

Anker coaching en mediation

• individuele coaching
• coaching van samengestelde gezinnen of
gezinsleden daarvan
• conflictbemiddeling en
echtscheidingsbemiddeling
• mindfulnesstrainingen
Mijn consulten worden (deels) vergoed door de aanvullende
ziektekostenverzekering. Een kennismakingsgesprek is kosteloos.
www.mediation-coach.nl / info@mediation-coach.nl
Ganssteeg 25, 4112 NN Beusichem. Mobiel: 06-20030512
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KeraMika
Condessahof 1
4112 JJ Beusichem

Met je handen in de klei is een
heerlijke manier om te ontspannen,
en tegelijkertijd creatief bezig te zijn

06 49 88 81 33
www.kera-mika.nl
anneke.keramika@gmail.com

pottenbakker - keramiekatelier
KeraMika biedt verschillende mogelijkheden om
keramiek cursussen en workshops te volgen.
Spreekt dit u aan, of bent u nieuwsgierig naar de
mogelijkheden? Voor meer informatie:
www.kera-mika.nl of bel 0649888133

Kvv De Poort
Vers vlees voor uw kat en uw hond

schilders
• Binnen en buiten schilderwerk
• Isolerende beglazing
• Wandafwerking

Markt 13 Beusichem
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Al meer dan 75

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

jaar een begrip in de Betuwe!
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A. Sturk Handel en Verhuur

Variërend in handel

Arjan Sturkenboom
Benedenmolenweg 17
4111 NZ Zoelmond

06 83 22 31 74
www.sturkhandel.nl

Een persoonlijke PADI/NOB duikopleiding op maat.
Ries Broekhuizen
Zoet water

Voor meer info:

Anne-Hilde André
Zout water

w w w.scubarah.com

Exotisch water

0612626393

Bas Klein Finance
interim finance management

De Wielstraat 4
4112 JT BEUSICHEM

Bas.Klein.Finance@gmail.com
Telefoonnr.: 06 460 403 74
0612626393
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Uw wens
is onze zorg
de juiste partner voor het huren van mobiele toiletten
Adres
Rijnstraat 35
4191 CK Geldermalsen

e-mail
info@wctjeverhuur.nl

Telefoon
0345 57 11 70

Internet
www.wctjeverhuur.nl

Michel

Verweij

T I M M E R W E R K E N

0345 - 515 699
Wij zijn dag en nacht bereikbaar
Prijssestraat 98
4101 CS Culemborg

info@delangeuitvaartverzorging.nl
www.delangeuitvaartverzorging.nl

TIMMERWERK
ONDERHOUD
RENOVATIE

Michel Verweij Timmerwerken
Beusichem

KOZIJNEN
VERBOUWING

06-46114245
mvtimmerwerken@kpnmail.nl
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Lintzagenopmaat.nl

Het lekkerste

U geeft de maat, wij lassen de lengte

brood

Gespecialiseerd in het maken (lassen) van lintzagen.
Levering aan bedrijven en particulieren.
Uitstekende kwaliteit lintzagen vanaf 6 mm breed en 0,36 mm dik.
Levering lintzagen voor zagen van hout, kuntstof en metaal.
L i n t z a g e n o p v o o r r a a d , s n e l l e v e r b a a r.

Slijptechniek Beusichem
Beusichemsebroeksteeg 1
4 11 2 P J B e u s i c h e m

S

-

PTECHNIEK
LIJ

koop je bij de

www.lintzagenopmaat.nl
info@lintzagenopmaat.nl
0345-501 501

“BEUSICHEM”

bakker.

W.A. VAN ZETTEN
METAALBEWERKING

- Laswerk
-Sierhekwerk
-Winkel inrichting
- Stalen meubelen

HERENSTRAAT 18

0345-503590 - 06-25467571

w.van.zetten1@kpnplanet.nl

TEL. 0345-502448

Stikkers
Autoreclame
Beletteringen
Gevelbeletteringen

decospray@kpnmail.nl
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WWW.VANECKACCOUNTANTS.NL

Bakker
Immink
Smalriemseweg 25
4112 NA Beusichem
tel. : 0345 501 770
fax : 0345 502 442

CULTUURTECHNIEK | GROENVOOZIENING | WEGENONDERHOUD | STRAATWERK

www.gebrderonde.nl | info@gebrderonde.nl
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GIJS MASTENBROEK
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
www.gijsmastenbroek.nl

MARC ANDRÉE
INTERIEURBOUW

Gewoon goed

!

06 518 29 318

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

Chris:
Bart:
Christian:

0621415864
0646047354
0626809113

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

Goudsmid - Juwelier
Het vertrouwde adres voor al uw sieraden

BOUDEWIJN

Dorpstraat 5
4111 KR Zoelmond
0345-502376
06-25154861
info@lenn-art.nl
www.lenn-art.nl

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

WWW.BOUDEWIJNSCHOORSTEENVEGERS.NL
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Geen Alcohol onder de 18

Ook de paardenmarkt wordt gehouden aan strenge regels ten aanzien van het schenken van
alcoholhoudende dranken.
Tot nu toe is er de laatste 10 jaar controle geweest op het navolgen van de regels. Aangezien er in
verband met Corona tot twee keer toe geen feestmarkt is geweest willen we met name de jeugd erop
opmerkzaam maken dat er een nieuwe wet is aangenomen.

Key Technology BV

Per 1 juli 2021 is het doorgeven van alcohol van een meerderjarige aan een minderjarige (jonger dan
18) in de publieke ruimte strafbaar. Zowel diegene die de alcohol doorgeeft als ook de minderjarige die
de alcohol ontvangt, kan hiervoor een boete krijgen.
Deze boetes zijn in onze ogen fors, maar bij controle wordt ook het bestuur op hun
verantwoordelijkheden aangesproken.
Er wordt gecontroleerd door beveiliging en bestuur, bij overtreding wordt je uit de tent verbannen.

wenst alle bezoekers
aan de Paardenjaarmarkt
een plezierige dag
Beijerdstraat 10
4112 NE Beusichem
Tel. 0345 50 99 00

E-mail: keybv@key.net
Website: www.key.net
Fax 0345 50 15 94

Key Technology levert hoogwaardige triltransport- en sorteermachines
aan de voedingsmiddelen-, kunststoﬀen- en recyclingindustrie.
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HET PROGRAMMA VAN 2022
DONDERDAG
Vanaf 19:00 uur
VRIJDAG

“Energie om te
ondernemen. Dát wil ik
van mijn accountant
krijgen.”

Vanaf 14:00 uur

Kermis

21:30 - 01:00 uur

MMOOZZ

ZATERDAG

Kennis zaaien, toekomst oogsten
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

Flynth. Het beste advies dat we je kunnen geven.

Voel je beter met shiatsu!
Maak kennis met deze unieke
manuele therapie gericht op herstel,
ontspanning en meer vitaliteit bij:

06:00 - 11:30 uur

Paardenmarkt en kampioenskeuring

10:00 - 12:30 uur

Er rijdt een paardentram waar iedereen
vrij kan instappen (bij de slager)

08:00 - 02:00 uur ‘s nachts

Kermis

12:00 uur

Trekking van de verloting van LR en PC
de Batouwers in de tent

15:00 - 17:30 uur

MCM Live On Stage

21:00 - 22:30 uur

DJ Polo

22:30 - 02:00 uur

Fusebox

ZONDAG

Praktijk voor iokai shiatsutherapie
Sportveldstraat 59 Beusichem
0345-841997

12:00 - 19:00 uur

Kermis

12:00 - 15:30 uur

Mini- Triatlon, start op de Meent, finish
op de Markt

14:00 - 18:00 uur

Genieten van de muziek van de
volgende blaaskapellen:
•

Amacitia

•

Korenmaaiers

•

Burengerucht

•

Papklepels

Alle aangeboden evenementen(behalve de kermis) evenals andere jaren

gratis

www.maat-shiatsu.nl
20 							
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Paarden- en Ponykeuring
Op zaterdagochtend zal naast en achter de feesttent op de markt de traditionele paardenmarkt
worden gehouden. Ook zal er achter de tent, net als voorgaande jaren, de Premiekeuring voor
paarden en pony’s worden gehouden.
Hier zijn verschillende rubrieken in, onderverdeeld in de hoofdrubrieken pony’s en paarden (zie
bij het inschrijfformulier alle rubrieken). 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
terugkomen voor het kampioenschap van één van de hoofdrubrieken en daarvan de nummer 1
komt terug voor de verkiezing van 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.

TWEE FEESTLOKATIES ONDER ÉÉN DAK: EEN DONKERBRUINE EN EEN
EIGENTIJDSE. VOOR KLEINE EN GROTE GEZELSCHAPPEN. DE IDEALE
GELEGENHEID VOOR ELK DENKBAAR EVENEMENT ZOALS BRUILOFTEN,
PERSONEELSFEESTEN, VERJAARDAGEN, JUBILEUMS, OOK HEERLIJKE
BUFFETTEN, GEZELLIGE BRUNCHES, BBQ’S EN KOFFIETAFELS

ZALEN VAN 20
TOT 250 PERSONEN
+ EEN GEWELDIG BUFFET
+ ÉÉN OF TWEE GEZELLIGE BARS
+ GRATIS PARKEREN VOOR DE
DEUR!

Premiegeld
Je krijgt premiegeld voor elk voorgebrachte pony of paard: Pony’s 1e prijs €15,-, 2e prijs €10,, alle overige pony’s €5,-. Paarden 1e prijs €20,-, 2e prijs €15,-, alle overige paarden €10,-. Er
worden per categorie premies en een speciaal lint uitgegeven voor het schoonste geheel mits de
kwaliteit in die categorie het toelaat. Voor premiegeld dient u wel aan de keuring mee te doen.
Inschrijfformulier
Naam eigenaar			:		__________________________________
Woonplaats eigenaar		:		__________________________________
Naam Paard/ Pony		
:		
__________________________________
Leeftijd Paard/ Pony		
:		
__________________________________
Naam vader Paard/ Pony		
: 		
__________________________________
Ras Paard/ Pony Pony’s					Paarden
		
□ Shetlander 1 / 2 jr 			
□ Rijpaarden
		
□ Shetlander >3 jr Hengst/Ruin		
□ Arabier
		
□ Shetlander >3 jr zonder veulen 		
□ Tuigpaard

Feestje?

n
All-in feest arangemente
!
vanaf slechts 22,95 p.p.

KLASSENBURGERSTRAAT 18 BEUSICHEM 0345-512 723 / 06-53796115 WWW.DEBRUINEKIP.NL

22 							

De ‘spelregels’
1. Inschrijving voor de keuring geschiedt op de markt bij de
jurytent d.m.v. onderstaande inschrijfcoupon of een online
inschrijving (ga naar https://forms.office.com/r/t0ybLia6pU of
scan de QR-code). U dient voor beiden methode altijd langs te
komen voor een inschrijfnummer. Dit kan van 08.00 tot 09:00
uur en is geheel gratis.
2. Wanneer u een Pony/Paard inschrijft met veulen, wordt er alleen
premiegeld verstrekt voor de moeder.
3. Paarden en pony’s die door de ringmeester en/of de
keursmeester(s) worden verzocht de keurring te verlaten
(slecht onderhoud/ kreupel) komen NIET in aanmerking voor
premiegeld

www.paardenjaarmarkt.nl

		
□ Shetlander met veulen 			
□ Tinker
		
□ Fries
		
□ Welsh 1 / 2 jr 				
□ IJslander
		
□ Welsh >3 jr 				
□ Fjord
		
□ New Forrest				
□ Haflinger
		
□ Anders, nl.:				
□ Anders, nl.: 			
		__________________________		___________________________
561e editie									

23

Huisregels

eten | drinken
| trouwen |
vieren

Sinds kort
ook
slapen!

Kom eens langs
voor een
rondleiding, diner
of complete
avond uit!

Markt 31 | Beusichem | info@hetheerenlogement.nl | hetheerenlogement.nl

SPECIALIZED
IN UNDERWATER WORKS
T +31 33 210 01 11
E INFO@QCEAS.EU
W WWW.QCEAS.EU
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Rijsbosch 13
4112 MB Beusichem

www.paardenjaarmarkt.nl

We zullen 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.

Per 1 juli 2021 is het doorgeven van alcohol van een meerderjarige aan een
minderjarige in de publieke ruimte strafbaar. Zowel diegene die de alcohol
doorgeeft als ook de minderjarige die de alcohol ontvangt, kan hiervoor een
boete krijgen. Er wordt gecontroleerd door beveiliging en bestuur, bij overtreding
wordt je uit de tent verbannen.

3.

Geen glaswerk, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen
mee in de tent, op straffe van inbeslagname. Bij overtreding wordt de politie
gewaarschuwd.

4.

In de tent is roken verboden.

5.

Er mag geen drank mee naar buiten worden meegenomen. Dit is vanwege een
gemeentelijke verordening. Het bestuur ziet het probleem in dat men dus niet
naar buiten mag voor een sigaret en tegelijkertijd je biertje of ander drankje mee
mag nemen. Daarom is er voor de hoofdingang een zone gecreëerd waar men
zowel buiten kan roken als drinken. Deze zone is aangegeven met hekwerken.
Houdt je aan de richtlijnen van de bewaking als je met drank naar buiten loopt!

6.

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

7.

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

8.

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.

9.

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.

10. Het gebruik van drugs op het evenementen terrein, in welke vorm ook, is
uitdrukkelijk verboden. Gebruikers worden van het terrein verbannen.
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De Band op vrijdagavond

MmoozZ wordt gevormd
door zes sprankelende
persoonlijkheden waarvan
Colin en Mendy de hoofdrol
op zich nemen. Cijfer
daarnaast zeker de overige
4 talentvolle muzikanten/
zangers niet weg. Zowel
Marcel, Maurice, Roel en
Willem verstaan hun vak als
geen ander.
MmoozZ is zo’n band die
muziek is gaan maken vanuit
een passie en dat hoor je
terug! De dame en mannen van MmoozZ willen op een avond het liefst zo lang mogelijk spelen.
Niet alleen de energie van de band is uniek, ze zijn ook altijd in voor een geintje op het podium.
‘De lol die de bandleden zelf hebben, is erg aanstekelijk’ is een veel gekregen reactie na een
show van MmoozZ. We zeggen expres ‘show’, want ze geven geen optreden maar een show.
Vanaf moment 1 trekken ze de aandacht van het publiek en die laten ze niet meer los.
MmoozZ is jong, dynamisch, flexibel en energiek. De band bestaat uit zes professionele
muzikanten en zij weten elk feest, evenement of bruiloft om te toveren tot een ware happening.
Optreden vinden zij het leukste wat er is! Live music at it’s best! MmoozZ speelt een breed
allround repertoire: de nieuwste Top 40-hits maar ook bekende classics. Pop, rock, soul, dance
en Nederlandstalig worden in een perfecte mix geserveerd: alles met een speciaal MmoozZsausje!

Wij zijn een gezelschapsdierenpraktijk en zijn al meer dan 40 jaar gevestigd in
het centrum van Culemborg.
Onze deskundige dierenartsen en assistenten staan garant voor de beste zorg
voor uw huisdier(en).
Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren achter de kliniek, wel zo handig.
Bij spoed kunt u altijd bellen, we zijn 24 uur per dag bereikbaar op onderstaand
telefoonnummer.

Ons adres

Dierenkliniek Haanebeek
Zandstraat 37
4101 EC Culemborg
E-mail: info@haanebeek.nl
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Met een zanger,
zangeres, drummer,
bassist, toetsenist en
gitarist, heeft MmoozZ
alle capaciteiten in huis
om een wervelende
show neer te zetten! De
nummers worden ook
altijd razendsnel achter
elkaar gespeeld zodat er
weinig stiltes vallen en de
dansvloer gevuld blijft!
Mendy en Stefan, zanger
en zangeres weten met
de nodige humor elk
optreden weer tot een
feestje te maken!
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VERHOEF
CARS & PARTS

Voor alle Japanse- en Koreaanse
onderdelen zowel nieuw als gebruikt

Zaterdagmiddag

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..

In- en verkoop van gebruikte auto’s
Wij beschikken over een autowassere�e en 2 autowasboxen

Voor onderhoud, repara�e en APK
aan uw auto

dakgoten
• deklijsten
• onderhoud en reparatie
•

hemelwaterafvoer
• zijwangen dakkapellen
• kunststof dakbedekking
•

www.verhoefbeusichem.nl
Rijsbosch 6
4112 MC Beusichem
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Zaterdagavond

Fusebox
Driebergen-Rijsenburg
Hogesteeg 1
3972 JS
(0343) 528 080

De stoppen slaan door bij de shows van Fusebox! De beste en
meest beschamende meezingers komen voorbij, Veelal verwerkt
in vette medleys.
Feest, gekkigheid en bovenal gezelligheid staan centraal. Als een
achtbaan gaan de mannen door alle genres heen; van Backstreet
Boys tot Hazes, langs AC/DC richting Nielson, door een looping
naar The Beatles.
Dat alles nét even origineler en met íets meer ballen dan je
gewend bent. Als jij het naar je zin hebt… hebben zij het ook.
Fusebox verveelt nooit!

Wijk bij Duurstede
Oeverstraat 6
3961 AN
(0343) 522 634

Leersum
Maarsbergseweg 20a
3956 KW
(0343) 840 152

Fusebox is de coverband van Nederland en speelt al bijna 15 jaar het land plat; van
dorpsfeesten, tot bruiloften, bedrijfsfeesten
en kroegoptredens. We zijn daardoor
uitstekend in staat om met je mee te
denken over de mogelijkheden, op basis
van de vele jaren ervaring.
In 2018 heeft Fusebox nog een
schitterende show neergezet op de
vrijdagavond. Vanwege het succes is
besloten om ze dit jaar op zaterdagavond
in de tent te laten komen. Dat belooft weer
een spetterende avond te worden.
Fusebox neemt je mee in een trein met de
allergrootste hits van toen en nu, veelal
verwerkt in vette medleys.. Van Bob Marley
tot U2, van Madonna tot Armin van Buuren
en alles net even origineler en met iets
meer ballen dan je gewend bent!
De 5 stoere mannen weten ieder feestje naar hun hand te zetten. Van kroeg tot feesttent, van
bruiloft tot bedrijfsfeest: voor iedere gelegenheid komt Fusebox tot de perfecte invulling.

Twijfelt u of alles goed geregeld is?
Wandel dan binnen bij Heuvelrug Notarissen.
www.heuvelrugnotarissen.nl

info@heuvelrugnotarissen.nl
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AFVALCONTAINER VERHUUR
EN MILIEUSTRAAT
SLOOP& GRONDWERKEN
MACHINEVERHUUR
AANLEG MANEGEBODEMS
ZAND, GRIND, GROND & SPLIT

Zondag Dweildag
Burengerucht
Het Burense Blaaskapel Burengerucht kun je vinden op
feesten, markten, bruiloften, verjaardagen, dweildagen,
Koningsdag, braderieën, rommelmarkten en ga zo maar
door.
Korenmaaiers
De Korenmaaiers komen uit 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.
Amicitia
Blaaskapel amicitia Lienden bestaat uit muzikanten van muziekvereniging Amicitia die het leuk
vinden om hun “andere” muzikale klanken te laten horen. Ze zijn in 2011 begonnen met deze
kapel en inmiddels hebben we al vele leuke
optredens mogen verzorgen. De groep
bestaat momenteel uit 16 muzikanten
van uiteenlopend niveau en verschillende
muziekverenigingen.

TRANSPORT, ASBESTSANERING
& RIJPLATENVERHUUR
KLEINSTE GRAAFSLOOPMACHINE
DOOR DE VOORDEUR
Doejenburg 21, Eck & Wiel

GER

ON

Pap(k)lepels
Muziekvereniging de Papklepels is een blaaskapel die met groot plezier muziek maakt. Hun optredens
vinden vaak plaats op feesten en partijen maar bijvoorbeeld ook bij huldigingen en jaarlijks
terugkerende activiteiten, zoals
de Nationale Bloesemtocht,
Carnaval, het Oktoberfeest
van de Engelse legerbasis
in Mönchengladbach en het
Fruitcorso in Tiel.
De muziek van de Pap(k)lepels
is zeer gevarieerd.

Eck & Wiel B.V.
Tel. 0344 - 69 15 44
www.gerzonbv.nl
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TATTOOBEUSICHEM.NL

Toon Beynenstraat 17 • Beusichem • 06 233 942 45

Jan Schipper Schilderwerk

www.hvandijkhuizen.nl

06 11 32 56 98
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BEN JIJ DE
LOODGIETER
DIE WE
ZOEKEN?
Installatie Techniek Beusichem is een klein
bedrijf met ongeveer zes medewerkers.
Door een sterke groei van ons bedrijf
willen we ons team van medewerkers
uitbreiden.
Als ITB loodgieter/cv-monteur in de
woning- en utiliteitsbouw installeer en
onderhoud je gas- en waterinstallaties,
riolering, zink en dakwerken en sanitair.
Wat verwachten wij van jou?
• Je hebt min. een VMBO-opleiding,
aangevuld met gespecialiseerde
cursussen.
• Zelfstandig en met verantwoordelijkheidsgevoel kunnen werken.

Catering
Folker Tieleman | Beusichem

• Problemen oplossen zie je als een uitdaging en je werkt
volgens de geldende veiligheidsvoorschriften.
• Enkele jaren ervaring strekt tot aanbeveling.
Wat bieden wij jou?
• Een prettige werkkring binnen het bedrijf met jonge en
enthousiaste collega’s.
• Een goed salaris met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Studiefaciliteiten om helemaal bij te blijven.
• Een werkweek van 38 uur.
Interesse in deze boeiende en veelzijdige functie?
Stuur dan je sollicitatie t.a.v. Tom van Lienden per mail naar
info@installatietechniekbeusichem.nl.
Ringelpoel 4B - 4112 MA Beusichem - T (0345) 501 960
www.installatietechniekbeusichem.nl

Steel de show met
deze krachtpatser
Wave-grids™

Kook-Salon regelt wat u wilt. U hoeft
zelf niets te doen, Kook-Salon neemt u
alle zorg uit handen. Wij kunnen uw
gehele evenement verzorgen, van
servies en meubilair tot partytenten en
locatie.
En natuurlijk niet te vergeten, uw
buffet, diner of hapjes.
Waarom zou u voor Kook-Salon
kiezen?

Omdat wij het gevoel hebben dat ieder
evenement ons eigen feest is.

De kok is er dan ook altijd bij
aanwezig, al dan niet met bediening –
afhankelijk van de grootte van uw
feest.
En natuurlijk kunnen uw gasten ook
een kijkje in de keuken nemen.

Neem vrijblijvend contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.

www.evenementenservice-middennederland.nl

Duurzame gietaluminium grill kamer

Sizzle Zone™

Verlichte draaiknoppen

Achterbrander

Telefoon: 0345-576380 - E-mail: info@es-mn.nl
Aaldor 8b - 4191 PC - Geldermalsen

Ontdek onze barbecues op napoleon.com
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Een stukje geschiedenis, de verordening op de veemarkt van de gemeente Beusichem in het jaar 1922.
Uit ‘Flitsen uit de geschiedenis van Beusichem en Zoelmond’.
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In een prachtig historisch pand, op een mooie plek tussen de
uiterwaarden en de rivier de Lek, vind je ’t VeerHuys.

‘T VEERHUYS
IS MEER DAN EEN RESTAURANT
Naast een diner, lunch of een pannenkoek, kun je bij ons de hele dag genieten
van koffie en taart of een lekkere borrel. Ook verzorgen we je zakelijke
bijeenkomst. En wanneer je iets te vieren hebt, bespreken we graag samen
met jou hoe we dit kunnen verzorgen. Wil je helemaal niet meer naar huis?
Dan kun je zelfs blijven logeren!

??
l
e
n
s
e
j
zien we

RESTAURANT ‘T VEERHUYS
Veerweg 7 ∙ 4112 PC Beusichem
0345 - 50 14 49 ∙ beusichem@veerhuys.eu ∙ www.veerhuys.eu
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HetBestuur
Bestuur
Het

Adrie Bosschaart

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

Voorzitter, zit bestuursvergaderingen voor,
vertegenwoordigt het bestuur bij de gemeente,
doorslaggevend bij stemmingen. Onze motivator.

Arie van Niekerk

Penningmeester, verantwoordelijk voor de financiën,
budgetbeheerder, zorgt dat we onze balans gezond
houden en gangmaker.

Wilma Laponder-van
Alphen

Secretaresse, notulist, behandelt de post, beheert onze
contracten en verzekeringen, beheert de agenda. Regelt
de contacten met de keurmeesters. Communicatie met
gemeente over vergunningen en bijeenkomsten.

Bas Bosschaart

Algemeen Bestuurslid, organiseert de kermis,
regelt het dweilorkestenconcert. Onderhoudt samen
met de penningmeester de contacten met de
kermisexploitanten en zorgt dat de tent er komt.

Wim Udo

Erelid

Albert Lankheet

Algemeen Bestuurslid, zorgt voor de communicatie,
behandelt de vergunningen, bewaakt het
beveiligingsplan, ontwerpt van de borden, beheert de
website, ontwikkeld dit boekje en 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 ideeën generator.

Chiel de Rooij

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

Cuno Reijman

Algemeen Bestuurslid. Manus van alles. Houdt zich nu
vooral bezig met de techniek.

Bouwservice & Timmerwerken
06-547 876 52
Voor al uw bouw, verbouw- en
onderhoudswerkzaamheden

CAFÉ DE POORT

Gewoon gezellig

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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Betuwe Mechanisatie v.o.f.

DIERVOEDERS
Verschillende merken paardenvoeders
Ruitersport artikelen
Dierbenodigdheden, erf- en
stalgereedschap
Tuin artikelen
Kijk op onze
website voor de
maandelijkse
aanbiedingen

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

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

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

Ramen - Kozijnen -Onderhoud en aftimmerwerk

Biologische eieren

Kakelvers uit de automaat!
Dagelijks geopend alleen zondags gesloten

Massagepraktijk Ralph Delpeut
De Roskam 9
4112 HB Beusichem
info@ralphdelpeut.nl
+31 6 40700939
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Pluimveebedrijf Thomassen
Beusichemse Broeksteeg 2
4112 PJ Beusichem
0345-503000
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Massagesalon
Marlize
.
.
.
.

Bindweefstelmassage Ontspanningsmassage Hotstonemassage Massage aan huis Stoelmassage op locatie
www.massagesalonmarlize.nl

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
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Paarden en pony keuring
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✯
us

ic

he

on

Be

d

✯
m-Z

• Zaalverhuur
• Buffetten
• Uitvoeringen
Dorpshuis ’t Zoetzand
Zoetzandselaan 1
4112 JL Beusichem

m
l
oe

• Recepties
• Verjaardagen
• Personeelsfeesten
06-220 779 33
www.dorpshuiszoetzand.nl
dorpshuiszoetzand@gmail.com
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Geef je op voor de keuring van je paard of pony tijdens de paardenkeuring in Beusichem!

Waar:
Naast en achter de feesttent op de
markt
Wanneer:
De derde zaterdag van juni,
‘s ochtends, inschrijven vanaf 8:00 uur
tot 9:00 uur, geheel gratis
Hoe:
Je krijgt bij de inschrijving in de
jurywagen een start bewijs.
Er zijn verschillende rubrieken, van
rijpaarden tot tuigpaarden, pony’s en
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.
Premie:
Je hoeft het niet voor niets te
doen.
Je krijgt premiegeld voor elk
voorgebrachte pony of paard:
Pony’s 1e prijs €15,-, 2e prijs €10,, alle overige pony’s €5,-.
Paarden 1e prijs €20,-, 2e prijs
€15,-, alle overige paarden €10,-.
Er worden per categorie premies en
een speciaal lint uitgegeven voor het
schoonste geheel mits de kwaliteit in
die categorie het toelaat.

Handige tips om je paard goed voor te brengen op de keuring

Het lijkt zo gemakkelijk: je paard aan de hand voorbrengen op de keuring.
Even een paar rondjes lopen en je bent weer klaar!
De realiteit is dat het niet zo eenvoudig is als het lijkt. Een paard goed
voorbrengen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen is lastig en vergt
een goede voorbereiding.
Met deze handleiding weet je waar je op moet letten en hoe je het goed doet.
Eigenlijk is naar de keuring gaan net als naar een sollicitatie gaan, hoe je je
zelf presenteert is bepalend voor de eerste indruk. De keurmeesters geven
hun super belangrijke oordeel en die moet niet beïnvloed worden door externe
zaken.
Dus als het er lekker ontspannen en vrolijk uitziet, de paarden zijn mooi
verzorgt en attent dan kijken de juryleden er gelijk met meer interesse naar
dan als je komt binnen sjokken met je hoofd naar beneden.
Als je de paarden zelf voorbrengt moet je dat zeker een aantal malen met het
paard en eventueel het veulen oefenen. Op die manier is het voor de paarden
niet meer spannend en weten ze wat er van hen verwacht wordt.
De meest passende en correcte kleding, die bij het voorbrengen kan worden
gedragen zijn een wit overhemd, een witte broek, witte schoenen en een rode
stropdas.
Het is niet de bedoeling dat de voorbrenger er onverzorgd uitziet of dusdanig
uitdagend is gekleed dat de jury zou kunnen worden afgeleid van waar het om
gaat: de paarden.
Het voorbrengen lijkt heel simpel maar vergt de nodige kennis en kunde.
Zowel het op een juiste manier voorbrengen als een goed contact met het
paard hebben zijn heel belangrijk.
Als je weet van het paard/veulen dat hij bepaalde dingen niet leuk
en/of eng vind dan moet je daarop inspelen. Paarden moeten blij
en trots zich presenteren aan de jury en zo wellicht een extra punt
binnenhalen. (elke punt is er 1!)
Een volwassen paard dient een mooi, eenvoudig, fijn hoofdstel te
dragen. Veulens moeten een prettig goed passend halster dragen.
Het voorbrengen gaat als volgt:
Paard en voorbrenger gaan samen de ring in. Je stelt je voor aan de jury
en geeft door welk paard je mee hebt. Vervolgens stel je het paard een
paar meter van de jury op. Als je een veulen voorstelt dan zet je het
veulen naast de moeder aan de kant van de jury zodat moeder en kind
rustig zijn en de jury de mogelijkheid heeft om de paarden aan alle
kanten goed te kunnen bekijken. Zo heeft de jury een goede kans de
stap te beoordelen.
De jury zal de paarden willen zien bewegen. Daarna is het zaak de
paarden op te stellen voor de jury zodat zij hun eindoordeel kunnen
noteren.
In Beusichem gaat de keurmeester het juryoordeel uitleggen aan
eigenaar en publiek en geeft waardering aan dit paard/combinatie.
Hierbij geeft hij aan wat er nog beter kan of wat er al geweldig is
aan deze paarden.
Vervolgens verlaat de combinatie de baan en komt de volgende combinatie de
baan binnen.
En stel: je hebt niet het winnende veulen of de kampioen van de dag in
handen, alle paarden verdienen de behandeling die een kampioen waardig is!
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Een barbecue doe je met

Slagerij de Bruin
Vraag in de winkel
naar de BBQ brochure

www.slagerijdebruin.nl

Molenweg 2 Beusichem 0345 501282
Tollenstraat 2 Culemborg 0345 512762
Email: slagerijdebruin@zonnet.nl

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

Oplage 2000, verspreid huis aan huis in Beusichem en omstreken
Kleur Sinds 2013 volledig in kleur
Drukker
Redactie Bestuur Stichting Paardenjaarmarkt Beusichem
Samenstelling en eindredactie Albert Lankheet
Advertenties email albert.lankheet@gmail.com
Correspondentie adres Wilma Laponder-van Alphen, Burg. de Bruynstraat 23, 4112 LC
Beusichem
Elektronische versie Te downloaden http://www.paardenjaarmarkt.nl/2022.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.
Fotomateriaal en de privacywetgeving (AVG)
Alle foto’s in dit boekje worden zijn afkomstig van fotografen van de stichting (en in eigendom) en hebben een
journalistiek karakter. Het klopt dat onder de AVG foto’s persoonsgegevens zijn maar dat wil niet zeggen dat je dus altijd
toestemming nodig hebt van de geportretteerde.
Waar het voor de wet om gaat, is of je iets wilt publiceren en daarbij die foto nodig hebt, dan ben je vrij
om dat te doen. Desalniettemin zal de stichting bij het publiceren rekening houden met de wens van de
geportretteerde. We proberen altijd bij herkenbare personen te achterhalen om wie het gaat en deze om
toestemming vragen.
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Adverteerdersoverzicht
Naam

Pg

Naam

Pg

Naam

Pg

A. Sturk Handel en verhuur

10

Gebr. De Ronde

15

Restaurant Het Veerhuys

38

Administratiekantoor Financi

6

Gerzon

32

Ronald van Veen

29

Gijs Mastenbroek Afrasteringen

16

Schoonheidssalon Beauty&Body

6

34

Scubarah

11

Slagerij de Bruin

47
14

Adrie Bosschaart

40

Anker mediation

7

H van Dijkhuizen Olie en
Benzine

Autobedrijf Verhoef

28

Haarmode Audrey

44

Bakker Immink

15

Hoek Schilders

9

Slijptechniek Beusichem
(Frankenhuizen)

Bas Klein Finance

10

Hovenier Peter van Gasteren

8

Sprenkels Notaris

30

Betaallbaar Fitness (EKB
Holding)

44

Hovenier van Gelderen

17

Stichting Dorpshuis Zoetzand

46

Betuwe Mechanisatie

43

Installatie Techniek Beusichem

36

The Big Hand

34

Bouwbedrijf Netten van der
Stigt

3

Jan Schipper

35

Tieleman Badkamerspecialist

50

Kachelshop Boudewijn

16

Timmerbedrijf H Buijs

42

Cafe de Poort

40

KeraMika

8

Tradekar International

19

Chris Jansen Interieur
Maatwerk

52

Key Technology

18

Uitvaartverzorging Donker

6

De Bruine Kip

22

Kooksalon Folker Tieleman

37

Van Antwerpen Bouwadvies

50

De Buren

45

Krabbers Klussenbedrijf

40

15

De Graaf Bloemen

9

KVV de Poort

8

Van Eck & Van Sterkenburg
Accountant

17

7

42

Lenn Art - Goudsmid en
Juwelier

Van Ringelenstein

De Heus Diervoeders

WC-tje

12

De Kletskop

13

Lydia's Hair Fashion

51

Yoga Jolanda

17

De Lange uitvaartverzorging

13

Maat Shiatsu

20

Deco Spray

14

Marc Andree Interieurbouw

16

Dierenkliniek Haanebeek

26

Markzicht Eetsalon

2

DTS - Dutch Tech Source
Machines

4

Marlieze Burgers

44

Evenementenservice Midden
Nederland

37

Massagepraktijk Ralph Delpeut

42
14

Flynth Adviseurs en
accountants

20

Metaalbewerking W.A. van
Zetten
Michel Verweij Timmerwerken

12
36

Foto Rias Immink

9

Napoleon Grills

Garage Auto Nout

2

Pluimveebedrijf Thomassen

43

Garage Knobbout

52

Qceas

24

Restaurant Het Heerenlogement

24

Met dank aan SIT DESIGN voor hun
steun sinds al die jaren!
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HAIRFASHION VOOR DAMES EN HEREN
Z A N D S T R A AT 1 0 9
4101 EE CULEMBORG
TEL: 0345-512123
W W W. LY D I A S - H A I R FA S H I O N . N L
OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG:
GESLOTEN
DINSDAG:
08.30 - 17.00
WOENSDAG:
08.30 - 17.00
DONDERDAG: 08.30 - 17.00
VRIJDAG:
08.00 - 21.00
Z AT E R D A G :
08.00 - 17.00

Ook een advertentie plaatsen?

A
PA
m e t

e e n
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BE

B o u w e n

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

I II

III

De Wielstraat 10
4112 JT Beusichem

MARKT
III

AR

RDENJ

Projecten

Informeer voor mogelijkheden en prijzen bij:
info@paardenjaarmarkt.nl
of
albert.lankheet@gmail.com

A

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.

Er is ook ruimte voor speciale wensen zoals twee aaneengesloten pagina’s naast
elkaar, de voorkant binnen, de achterkant binnen of de achterkant buiten.

M

Antwerpen
B o u w a d v i e s

Wij bieden onze adverteerders drie opties, een hele A5 pagina, een halve of een
derde.

IIII

Vergunningen
Tekenwerk
Keuringen
Kostenramingen

www.antwerpenbouwadvies.nl

g o e d

a d v i e s

www.paardenjaarmarkt.nl

561e editie									
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Autobedrijf - Tankstation - Berging
De Kerswerf 2-4 Beusichem
Tel. 0345 565 686 www.knobbout.nl

Service
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www.paardenjaarmarkt.nl

