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“ Toen de Spelweek begon, was ik heel
enthousiast. Ik doe niet voor niets al voor de 5e keer
mee. Ik vond Cluedo en het slapen in de tent het
allerleukst. Het is heel gezellig met je vrienden en
met de leiding. Je doet alle dagen leuke spellen en
op één dag ga je het bos in. Vrijdag is er een
eindfeest met een gezellig kampvuurtje… van 10
meter hoog! Helaas is volgend jaar mijn laatste keer,
maar ik ga zeker weer meedoen!!”
Julian Kaldenberg (11 jaar, groep 8 Lingelaar)

Camping Molenzicht 8 t/m 12 augustus

Beesdse

Knipsels

Foto: Ingezonden

9 september jongstleden vierde het echtpaar Lapperre hun Gouden Huwelijk

De winnaars van de ballonwedstrijd Spelweek Beesd:
1. Annefleur v/d Water (167,9 km Buurse)
2. Amy Aalten (118,4 Ruurlo)
3. Kiki Cunen (113,6 km Marienvelde)

Foto: Ingezonden

“Ik ben Laura en ik zit in groep 3 van de St. Antoniusschool dus
mocht ik deze zomervakantie voor de eerste keer meedoen met de
spelweek. Ik had er veel zin in, maar ik vond het wel erg spannend
allemaal.
Op maandagochtend kwamen we met ons groepje en de leiding bij
elkaar. Ik zat in een leuk groepje en ook de leiding, Chanel en
Larissa, waren erg lief en gezellig. We hebben veel spelletjes gedaan. Het leukste vond ik het schuimbad van de brandweer en de
waterbaan bij de zeskamp. Ik had het daarna wel erg koud maar
toen heb ik thuis lekker onder de warme douche gestaan.
Woensdag vond ik ook een spannende dag want ik mocht van mama
blijven slapen, dat wilde ik wel natuurlijk. We zijn eerst naar de Rodenburg geweest voor de playbackshow van de leiding. Dit was erg
leuk. Daarna nog een korte disco en toen terug naar het voetbalveld
om mijn bed op te zoeken. Het was erg gezellig in de kleedkamer en
we hebben lekker geslapen. Het laatste wat ik erg spannend vond
was ons optreden op vrijdagavond, er waren wel heel veel mensen in de tent. Ik durfde
eigenlijk niet, maar ik heb het toch gedaan en ik vond het suuuper tof, het was erg leuk!! Ik
vond mijn eerste spelweek helemaal TOP en volgend jaar doe ik weer mee!!”
Laura de Vaal

Foto: Ingezonden

Foto: Ingezonden

Spelweek Beesd 2016

16 september 2016 werd bij Lingehof het
wijkconcert van Concordia gehouden

Anne de Keijzer - Leon van Weenen
Leukste week van het jaar op de camping!

Op 8 augustus waren we er weer helemaal klaar voor; de leukste week van het jaar!
Na een spetterend optreden van de enige echte Spelweekband kon de week eindelijk van
start! Met een heleboel tentjes, caravans en campingborden op het voetbalveld, mocht camping Molenstrand een week haar deuren openen voor 180 kinderen!
Naast een kletsnatte zeskamp, het spannende avondspel, een gezellige logeerpartij en de
traditionele vossenjacht was er ook plaats voor vernieuwde, geslaagde activiteiten. Zo was
er op donderdag een prachtige roofvogelshow en keerden we op woensdagavond na jaren
weer terug naar de Rodenburg voor de playbackshow (natuurlijk met minidisco als afsluiting!). Ook hebben we genoten van een heerlijke barbecue op vrijdagavond. Op camping
Molenstrand liep elk kind en elke leider met een grote lach rond en hebben we alleen maar
gezongen, gedanst, gespeeld en gelachen!
Wij verheugen ons alweer op volgend jaar; tot dan bij de leukste week van het jaar!
Liefs, de Hoofdleiding
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Foto: Ingezonden

Tekst: Ingezonden

Ga je mee naar de camping? Zet je tentje maar op!
Op camping Molenstrand, daar voel jij je top!

20 augustus stapten Anne & Leon in het huwelijksbootje. Op een prachtig aangeklede
locatie gaven de twee elkaar het JA-woord. Ze kunnen terugkijken op een mooie en
zonnige dag. Van harte gefeliciteerd!
Dorpskrant Beesd
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pioen) en toen in het eerste elftal de linksback
positie vrij kwam maakte hij de overstap. In
het eerste heeft hij heel wat jaren gespeeld.
Daarna met leeftijdsgenoten nog jaren in
lagere elftallen gevoetbald. Door blessures
werd Hans gedwongen te stoppen als actief
voetballer. Maar hij bleef de vereniging nog
jarenlang trouw als zeer gewaardeerd clubscheidsrechter. Hans stond altijd klaar voor
de vereniging en was op ieder evenement te
vinden.
Hans werd zelfstandig ondernemer als
broodbezorger. Vanaf dat moment is hij
sponsor geworden en later ook lid van de
Business Club van v.v. Beesd. Daarnaast is
hij jaren elftalleider geweest bij de Dames.
Vaak floot hij als grensrechter bij thuis- en
uitwedstrijden. Tijdens het afgelopen seizoen had hij aangegeven met zijn taak als
elftalleider te willen stoppen. Hans was een
trouw bezoeker van alle wedstrijden van
Beesd 1. Ook bezocht hij de jaarvergaderingen. De laatste twee jaar was hij lid van
de kascommissie en gaf het bestuur in deze
functie nuttige adviezen.
Op 17 augustus 2016 is Hans van der Burg
na een ernstig ziekbed thuis, omringd door
zijn vrouw Erica en kinderen, overleden.
Hans is 57 jaar geworden. Hans was in
Beesd een bekend en vertrouwd gezicht en
binnen voetbalvereniging Beesd een zeer
gewaardeerd en actief lid. In overleg met de
familie wordt ter herinnering aan Hans zijn
benoeming tot erelid van Voetbalvereniging
Beesd op 30 juli 2016 geplaatst.
“Hans werd op 10-jarige leeftijd lid van v.v.
Beesd. Hans had talent en speelde in de
jeugd in de hoogste selectie. Met de A1
werd hij zelfs ‘Betuws kampioen’ en hierna
maakte hij de overstap naar de senioren.
Eerst een jaar in het tweede (wederom kam-

Op onze vraag of we deze bijzondere gebeurtenis op de site mochten vermelden,
gaf Hans aan dat hij hiermee akkoord ging
omdat hij er ‘gewoon’ trots op is. ‘Ik zit nu
10 jaar in het bestuur, maar heb nooit eerder een verzoek vanuit de leden gekregen
om iemand tot erelid te benoemen. Wat zijn
hiervoor de criteria? Als u hierboven leest
wat Hans voor de vereniging betekend heeft
gedurende een groot deel van zijn leven
dan voldoet hij ruimschoots aan de criteria
en is het erelidmaatschap dik verdient. Het
bestuur is dan ook bijzonder verheugd dat
zij op deze wijze haar waardering aan Hans
heeft kunnen uiten’, aldus Goof Dokman.”

De redactie wenst Erica van der Burg, de kinderen en naaste familie
veel sterkte in deze moeilijke tijd!
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Tekst: Voetbal Vereniging Beesd. Foto: Marrit van der Burg

Hans van der Burg

Onbeperkt sporten
onder begeleiding
van de fysio

Het is al mogelijk voor slechts 35 euro per maand.
Schrijf u snel in en ontvang tot een maand gratis sporten!
Voorstraat 34 - 0345 681645
www.fysiotherapie-beesd.nl

Thea en Auwe Douma – Post

Altijd bereikbaar op: 06 - 41 413 412
Voor andere vragen: 06 - 55 77 8650
www.uitvaartverzorgingrivierenland.nl
info@uitvaartverzorgingrivierenland.nl
www.herinneringsdvd.nl
Voor alle verzekeringen.
Dorpskrant Beesd
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Poffertjeskraam Lingehof

Foto’s en tekst: Elise Kroeze

‘Vrienden Van Lingehof’ had op 8 juli een
poffertjeskraam geregeld voor de bewoners
van Zorgcentrum Lingehof, met een
muzikale ondersteuning van Ben Teerink.
Het was wederom een geslaagde middag.

Net als vijf jaar geleden was Omroep Gelderland op 16 augustus in Beesd voor een
uitzending van ‘Zomer in Gelderland’. Een
team van tien enthousiaste Beesdenaren
van verschillende verenigingen, onder leiding van coach Jan van Wijk, heeft de hele
dag opdrachten uitgevoerd. Met behulp van
veel dorpsgenoten en lokale bedrijven was
het doel geld te verdienen voor een lokaal
doel. Dit keer was dit doel Robert Mars voor
Kika.
Overdag werden de ontwikkelingen van het
team live gevolgd door Radio Gelderland. Zij
deden regelmatig verslag van de voortgang.
De uitvalsbasis deze dag was Uitspanning
de Notenboom.
Om 10.30 uur ‘s ochtend kreeg het team, live
op de radio, de opdracht uitgereikt voor de
televisie-uitzending van die avond. Ze moesten een zelfgeschreven scene bedenken
over de evacuatie van 1995. Ook moest het
decor gemaakt worden en naar het Dorpsplein gebracht worden.
Uiteindelijk begon om 18.15 uur de uitzending op TV Gelderland en het was erg druk
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op het Dorpsplein. Een dorpsoptocht startte
het geheel, waarna een aantal reportages
en opdrachten volgden. Ook de scene werd
goed ontvangen. De uitzending werd afgesloten door een optreden van de Partybeukers.
Tijdens de uitzending werd bekend dat
Beesd 884 euro had verdiend. Er kon maximaal duizend euro verdiend worden. Met de
verkochte ijsjes en het geld dat opgehaald is
voor het t-shirt van presentatrice Angelique
Krüger komt het totaalbedrag van de dag
op €1280,- voor Robert Mars voor Kika. Een
mooi bedrag om trots op te zijn als Beesd!

Hugo van Dun - Anna Stiglmayr

Foto: Judith Koedam

Foto: Ingezonden. Tekst: Patrick Koenhein

Zomer in Gelderland

Op 3 september 2016 trouwde Hugo van Dun
met zijn Canadese Anna Stiglmayr in Gimli
(Canada). Gefeliciteerd!
Dorpskrant Beesd

7

Foto’s: Ingezonden Tekst: Sander Kroeze

3x is scheepsrecht: ‘D’n Braven Hendrik’ door Nederland
… “Er bleek bij de tewaterlating maar één klein dingetje mis te zijn: de boot was een “dweil
op het water”, oftewel stuurloos. Zo eindigde het artikel over Henk en Adri Bronkhorst in onze
laatste editie. Dat beloofde toen weinig goeds voor de Beesdse bootbewoners die plannen
hadden om jaarlijks diverse maanden met hun boot over de Nederlandse binnenwateren te
gaan reizen. Om u alvast uit de spanning te halen en een bloedstollende cliffhanger van dit
artikel te voorkomen, kunnen we melden dat de boot inmiddels toch varende en zelfs bestuurbaar is. Sterker nog, op het moment dat deze Dorpskrant bij u op de deurmat valt, vaart
de familie Bronkorst met hun boot door Nederland.
Hoewel de laatste editie van de Dorpskrant ruim drie maanden geleden is, kunt u zich wellicht
nog herinneren dat Henk en Adri na diverse verre bootreizen uiteindelijk besluiten om voortaan dichterbij huis te blijven. De laatste verre reis wordt in 2000 gemaakt met het zeiljacht
dat Henk eerder bouwde; ‘de Adriana’. Nog in hetzelfde jaar begint Henk met de bouw van
zijn derde en laatste boot. Die boot moest ten eerste als woonschip geschikt zijn wanneer het
echtpaar Bronkhorst ouder wordt, maar ook de voortdurende reishonger kunnen stillen. Om
aan de wensen te kunnen voldoen, ontwierp en bouwde Henk Bronkhorst een zogenoemde
“raderboot”. Deze wordt gekenmerkt door een schoepenrad aan beide kanten van de boot
waarmee de boot zich voortbeweegt. Met een maximale snelheid van 11 km/u is de raderboot
echter geen snelheidsduivel. Daarom kreeg de boot ‘D’n Braven Hendrik’ als naam, bedoeld
om het rustige karakter van de boot en het rustige leven daarop te benadrukken.
Terwijl Henk bouwt aan ‘D’n Braven Hendrik’ en de familie Bronkhorst woont op ‘de Adriana’,
wordt door hun kinderen voorgesteld om ‘de Adriana’ met een verkoopadvertentie op marktplaats te plaatsen. Aangezien Henk en Adri toch geen verre reizen meer willen maken, geven
zij het voorstel een kans. De verkoopadvertentie heeft succes. In de zomer van 2003 komt
een echtpaar het zeiljacht bezichtigen. Zij zijn direct enthousiast en binnen twee uur tijd is de
Adriana verkocht. Het vertrouwen dat Henk en Adri hadden in een goede toekomst voor de
Adriana bij de nieuwe eigenaar was daarin doorslaggevend.
Eind 2003 werd ‘de Adriana’ daadwerkelijk overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Op datzelfde moment maakte Henk definitief de keuze om op zijn 58e te stoppen met werken bij
landbouwmechanisatiebedrijf Theo v.d. Perk. De belangrijkste reden daarvoor was de toenemende elektronica in landbouwmachines, terwijl Henk zijn kennis en interesse lag bij de
mechanische techniek. Bovendien kon hij de tijd die vrijkwam goed gebruiken, want ‘D’n
Braven Hendrik’ was op het moment dat de Adriana overgedragen werd nog lang niet klaar.
Toch gingen Henk en Adri wonen op het half afgebouwde schip dat op de wal, in het weiland
achter de molen, opgesteld stond. Met wat improvisatie, zoals het gebruik van tuinmeubelen
als meubilair, was ‘D’n Braven Hendrik’ bewoonbaar.
Uiteindelijk woont de familie Bronkhorst
nog ruim drie jaar op de wal. Nadat Henk
de romp van ‘D’n Braven Hendrik’ voorzag van zijn kenmerkende kanariegele
kleur, met overbodig geworden verf uit
de werkplaats van Theo v.d. Perk (de originele gele kleur van John Deere), werd
‘D’n Braven Hendrik’ in 2006 te water gelaten. Na de tewaterlating bouwde Henk
verder om de boot vaarklaar te maken.
Een jaar later was het zover en kon er na zeven jaar
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daadwerkelijk met ‘D’n Braven Hendrik’ gevaren worden, dat hoopte het echtpaar Bronkhorst
althans. Van een behouden vaart bleek echter geen sprake. De boot was volgens Henk ‘een
dweil’ op het water. Vooral bij wind werd ‘D’n Braven Hendrik’ weggeblazen en waren beide
handen aan het roer nodig om enigszins te kunnen varen.
De jaren die na 2007 volgen staan in het teken van diverse aanpassingen om de boot steeds te verbeteren
en daardoor beter bestuurbaar te maken. Hoewel ‘D’n
Braven Hendrik’ als gevolg van de aanpassingen beter
bestuurbaar werd, nam met de toenemende techniek
in de boot ook de complexiteit van de besturing toe.
De hoeveelheid knoppen en de zes joysticks op het
dashboard (in plaats van de oorspronkelijke twee joysticks) leiden volgens Henk en Adri soms wel eens tot
verwarring tijdens het varen.
Het continu verbeteren van de boot zorgde ervoor dat Henk, zoals hij zelf zegt, eigenlijk nooit
met pensioen is gegaan. Na zijn laatste werkdag bij Van der Perk bouwt hij nog jaren verder
en is daar tot op de dag van vandaag nog steeds mee bezig. Nog dagelijks trekt Henk zijn
overall aan om in zijn schuurtje, naast de oude schuur van Beekhuizen op het vaste land, aan
de slag te gaan. Daar maakt, repareert of past hij “dingen” aan. Bijvoorbeeld om D’n Braven
Hendrik te verbeteren, handiger te maken en te voorzien van voldoende reserveonderdelen.
Verder is zowel Henk als Adri vrijwilliger in de Lingehof. Vanaf het moment dat zij dertig jaar
geleden in Beesd kwamen wonen, schenkt het echtpaar Bronkhorst regelmatig koffie in de
Lingehof, helpen zij bij het verzorgen van de huis- / radio-omroep en vervoert Henk de bewoners met de rolstoelbus.
Bovendien fietsen Henk en Adri heel wat kilometers per jaar. Naast dat Adri de boodschappen altijd op de fiets doet, ongeacht het weer of de afstand, worden ook de fietsen op de boot
meegenomen tijdens het varen door Nederland. Jaarlijks fietsen beiden ruim 5000 kilometer, evenveel als hun auto rijdt. Aan dat aantal kilometers kan ook nog ruim 1000 kilometer
worden toegevoegd die de familie Bronkhorst jaarlijks vaart. Zij verlaten daarvoor ieder jaar
vijf tot zes maanden hun “thuis”, de ligplaats bij de Beesdse molen. Met het losgooien van
de trossen begint volgens Henk en Adri de vakantie. Dit jaar werden de trossen half maart
losgemaakt om vervolgens vier maanden lang door Noord- en Oost-Nederland te varen. Dat
waren blijkbaar nog niet voldoende kilometers, want in augustus vertrok de familie Bronkhorst opnieuw, dit keer naar West-Nederland.
Gedurende het varen zoeken Henk en Adri doorgaans losse aanlegsteiger, vaak midden
in de natuur, waar zij enkele dagen kunnen verblijven en overnachten. Aanleggen in een
jachthaven is maar weinig nodig omdat er aan boord altijd voldoende proviand aanwezig is
en ‘D’n Braven Hendrik’ zichzelf geruime tijd kan voorzien van elektriciteit en (drink)water.
Bovenal hebben jachthavens veel te weinig avontuur te
bieden voor de familie Bronkhorst. Zoals u waarschijnlijk wel begrijpt, past een leven zonder avontuur niet
echt bij Henk en Adri. Beiden geven dan ook aan nog
jaren op ‘D’n Braven Hendrik’ te willen wonen, zolang
hun gezondheid dat toelaat. Voordat dat moment ooit
aanbreekt, zullen zij met de gele verschijning nog diverse Nederlandse wateren bevaren. Wellicht dat die avonturen leiden tot een vervolg in één van de toekomstige
edities. We houden de optie zeker open.
Dorpskrant Beesd

9

Belastingconsulent

van Beest

B ela stingadvies vo or part iculier en

Vorig jaar vakantiewerk gedaan?
(Bĳ) baan gehad ?
Laat vrĳblĳvend controleren of je recht heb
op teruggaaf van belasting.

No C

No
u re ,

Pay

Belastingconsulent Arnold van Beest
Middenstraat 19
0345 683228
4153 AB Beesd
06 21388621
info@belastingconsulentvanbeest.nl

www.belastingconsulentvanbeest.nl

Lekker
....
a m ba c ht e l ijk
Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332
Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244
gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl

Brood
Banket
Specialiteiten
bakkerijvankeulenbeesd.nl
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De beste merken
vind je bij
Wakkermans!

Dè speciaalzaak van de Betuwe…
Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979
www.wakkermans.nl
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Beesd op reis: Jamaica & Zuid-Amerika

16 Dorpskrant Beesd

De reggae muziek, de rastafari’s en het Jamaicaanse eten (schijn je heel hard door te
kunnen lopen) maken de cultuur helemaal af!

Tekst en Foto’s:: Elise Kroeze

Vrienden Van Lingehof bedankt de sponsors, vrijwilligers en bezoekers van de rommelmarkt.

Nadat ik drie maanden in Jamaica had geleefd, was het tijd om af te reizen naar Colombia om twee maanden te backpacken in
Zuid-Amerika.
Colombia is het meest vriendelijke land waar
ik ooit ben geweest. Medellin was 20 jaar geleden de gevaarlijkste stad ter wereld, mede
te wijten aan Pablo Escobar, maar is nu de
leukste stad in Colombia en zeker niet meer
zo gevaarlijk. Ook Ecuador, Peru en Bolivia
heb ik nog aangedaan. Hier heb ik de meest
mooie dingen gezien, zoals Machu Picchu, 1
van de 7 wereldwonderen en de zoutvlakten
in Uyuni. Ik heb geweldige ervaringen opgedaan, bijvoorbeeld de Death Road mountainbiken en op de evenaar gestaan. Daarnaast heb ik hele lieve mensen ontmoet die
overal ter wereld vandaan kwamen.
Het is een ervaring die ik iedereen kan aanraden. Het is ontzettend eng, maar een levenservaring die ik nooit had willen missen!

Vrouwentriathlon
Debutante Sandra de Jonge uit Rozendaal heeft zondag 28 augustus de Vrouwentriathlon
van Beesd op haar naam geschreven. Je eerste wedstrijd ook gelijk winnen, is maar voor
weinigen weggelegd. Het lukte haar bij de 1/8e afstand! Voor vele andere dames was het
zondag ook hun eerste kennismaking met de triathlon, die voor de achtste keer gehouden
werd rondom het Betuwestrand in Beesd.
Vrijwilligster Anne Floor Lagerweij uit Utrecht nam bij de 1/16e overall de trofee mee naar
huis, op de voet gevolgd door Vrouwentriathlon-routinier Christine Rebello, winnares in de
categorie 40+. In totaal verschenen bijna 170 vrouwen aan de start van de 1/16e of de 1/8e
wedstrijd. Uit Beesd verscheen Coby van de Water aan de start.

Dorpskrant Beesd
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Tekst en Foto’s::Ingezonden

Naast het vrijwilligerswerk heb ik nog super
veel mooie dingen mogen zien van Jamaica.
Het eiland heeft alles: cultuur; denk aan het
Bob Marley Museum, natuur; zoals de Blue
Mountains en prachtige blue lagoons, maar
ook heerlijke witte palmboomstranden. De
‘chille’ cultuur heeft ook een negatieve kant,
bijvoorbeeld dat je minstens een uur op je
eten moet wachten in een restaurant. Maar
het is vooral heel ontspannend!

10 september was de jaarlijkse rommelmarkt
in het Zorgcentrum Lingehof, georganiseerd
door Vrienden Van Lingehof. We hadden een
mooie opbrengst, bijna € 2.200,00. Hiervan
gaan we weer meerdere activiteiten organiseren voor de bewoners van Lingehof.

Tekst en Foto’s:: Denise van de Water

Op 16 februari ben ik, Denise van de Water,
op het vliegtuig gestapt richting Kingston,
Jamaica. Daar heb ik 3 maanden vrijwilligerswerk mogen doen op voornamelijk basisscholen. Ik gaf les aan kinderen omtrent
kindermisbruik en veiligheid, een veelvoorkomend probleem in Jamaica. Er lopen ontzettend veel kinderen weg van huis vanwege
misbruik. Hiervoor hebben we een buurtwacht hebben opgezet, waarbij de gehele
buurt verantwoordelijk is voor de veiligheid
van de kinderen. Het was altijd een warm
welkom op de scholen en erg indrukwekkend om het schoolsysteem in Jamaica te
zien.

Rommelmarkt Lingehof

Na een overlijden wilt u gesteund
en uitgebreid geadviseerd worden
voor een goed georganiseerde
uitvaart, die past bij uw wensen.
U kunt ons 24 uur per dag bereiken:
0345 - 820280

www.dokman-uitvaarten.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW

Middenstraat 36 • 4153 AD Beesd
E. info@chielbouw.nl
T. 0345 683 546 • M. 0639 118 595
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Voetbalvereniging
Beesd,
kortweg VVBeesd, is een
vereniging waar iedereen zich
welkom en thuis mag voelen.
Ook als je niet zoveel met
voetballen hebt. Dat merken
inwoners van Beesd en
omstreken elk jaar al wel door
de Spelweek, het Robert Mars
Toernooi, de Spektakeldag
van de scholen en andere
evenementen. VVBeesd won
dan ook een budget van
€10.000,00 uit het gemeentelijke Leefbaarheidbudget,
voor het plan om sportpark Molenzicht zowel fysiek
als inhoudelijk nóg meer toegankelijk te maken.
Aanpassingen aan de kantine, toiletten en kleedkamers
zijn gerealiseerd. Hierdoor kunnen ook minder mobiele
bezoekers beter gebruik maken van de voorzieningen.
Ook wordt in de nabije toekomst het lang gewenste
kunstgrasveld gelegd, waardoor het sportpark het hele
jaar door gebruikt kan worden.
Om te benadrukken dat VVBeesd ook veel te bieden
heeft aan mensen die (nog) niet zo van het voetballen zijn, worden verschillende doelgroepen
regelmatig uitgenodigd om mee te doen aan activiteiten.
Op zaterdag 3 september organiseerde de vereniging het Beesd Bijzonder Toernooi, speciaal
voor teams die nooit voetballen. In het nazomerzonnetje speelden teams van Harmonie
Concordia, Voetbalmoeders, Prezzent/de Zorgimkerij, Beesdwatch, Cingelplein en Kernteam
Geldermalsen vrolijke 7 tegen 7 wedstrijden. Ambtenaren, mensen met een verstandelijke
beperking, de wethouder, muzikanten, moeders, dochters en leerkrachten.... Iedereen ging
vol enthousiasme achter de bal aan! Buitenspel telde niet mee en het aantal doelpunten
was ook niet van belang. Het meest sportieve team, Team Concordia, kreeg de hoofdprijs
uitgereikt door Wethouder Niko Wiendels.
Vervolgens mocht ook muzikaal talent zich
presenteren op het podium. Soul en gospelkoor
Faith trapte af, waarna de leerlingen van
Zangschool Beesd van zich lieten horen. Onder
begeleiding van de band &Basic traden enkele
lokale gastzangers m/v voor het voetlicht met
onvermoede zangtalenten. Waarna &Basic met een
spetterende set danceclassics de geslaagde dag
afsloot.
Volgend jaar weer? Wie weet!
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Tekst en Foto’s: Patricia Kraan

Bijzonder VVBeesd- Leefbaarheidsbudget

Oproep:
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soppende schoenen onze trip vervolgen.
Uiteindelijk kwamen we aan bij “De Via”, die
veel langer is dan je denkt. Het is zo druk en
het telefoonverkeer werkt traag. Het uitvogelen waar familie en vrienden staan is een
klus. Gelukkig, op het Keizer Karelplein liepen we regelrecht tegen Henk en Jasper en
de witte en rode Gladiolen aan! Daar doe je
het voor. Je laat je meeslepen door het enthousiaste publiek, inclusief Koning Willem
Alexander. Dit zorgt dat je de Finish haalt!
Daarna moe maar voldaan in de rij voor het
Vierdaagse symbool het Kruis en speldje
(een Gladiool) ter ere van de 100e editie!
Deze ervaring pakt niemand ons meer af!

Alzheimer
Dag in dag uit worstelen honderdduizenden mensen in Nederland met de gevolgen van
dementie. Omdat ik van dichtbij heb gezien wat deze ziekte met een geliefd iemand deed,
voel ik me geroepen om me in te zetten voor de strijd tegen Alzheimer.
Alzheimer Nederland werkt al dertig jaar aan een betere kwaliteit van leven voor mensen
met dementie en hun omgeving. Omdat Alzheimer Nederland volledig afhankelijk is van
giften zijn wij op zoek naar nieuwe collectanten om de collecteweek in Beesd (7 t/m 12 november) tot een succes te maken.
Heeft u interesse gekregen en één of twee uurtjes tijd om te collecteren? Meld u dan
nu aan als collectant door contact op te nemen. We horen graag van u!
Contactgegevens:
Jolien Kroeze
Tel: 0657843078
Mail: jolienkroeze@hotmail.com

Namens Alzheimer Nederland,
Joanne Bredero en Jolien Kroeze
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Foto : Ingezonden

Na de Bloesemtochten wilde onze dochter
wel eens de Vierdaagse in Nijmegen lopen.
We besloten om te kijken of dit mogelijk was,
en om in ieder geval GOED te oefenen! We
hebben dan ook veel tochten gelopen rond
Geldermalsen, Leerdam en Schoonrewoerd.
Het bleek dat Cordia gezien haar leeftijd niet
hoefde te loten. Ze moest 30 km lopen,
maar mocht ook de 40 km. We zijn gegaan
voor 30 km.
Op maandag 17 juli vroeg op pad naar Nijmegen, daar bleek dat ik als begeleider nog
een formulier moest invullen. Alles was nu
geregeld voor de start. Daarna naar ons logeeradres in Gendt. Theo en Annie Milder
zorgden voor een gastvrij onthaal, uitgebreid
ontbijt, een lunchpakket voor onderweg en
als we ’s middags terug kwamen heerlijk
warm eten, alles uit eigen tuin(!), en een icepack voor de voeten. We hebben echt een
mini vakantie gehad.
Het lopen was goed te doen, alleen de eerste dag vanwege de hitte veel ambulances
en uitvallers. De tweede dag, ‘De Dag van
Elst’ was ook erg warm. We mochten eerder
starten en langs de route stonden voldoende waterpunten. Overal waren mensen met
snoep, zoutjes, fruit en VEEL AANMOEDIGINGEN. Tussen de wandelaars ook lopers
uit Beesd, inclusief tante Annie van de Gouw.
Gezellig met elkaar gelopen en samen koffie
gedronken. De derde dag was in het begin
geen pretje, ik voelde de blaren opkomen,
dus mijn voeten maar extra intapen. Je humeur wordt daar niet echt beter van. Cordia
voorgesteld om door te lopen, haar conditie
was perfect. Uiteindelijk zijn we samen doorgelopen, en zo snel dat ze in Gendt dachten dat we uitgevallen waren! De gevreesde
derde dag viel uiteindelijk mee.
De laatste dag begon erg mooi maar al snel
begonnen druppels te vallen en trok de lucht
helemaal dicht. Hoosbuien, donder en bliksem. Op een groot scherm stond “PAS OP
ONWEER”. Dan zakt de moed even in je
schoenen. Je hoorde alleen nog het ruisen
van regencapes en -jassen. Na het eten konden wij wel zonder regencape maar met

Tekst en Foto’s: Erica van de Water

Samen naar de Vierdaagse

Agenda
15 t/m 23 oktober
18 oktober		
1 november		
8 november		

Herfstvakantie
Vrouwen van Nu: De kleurrijke 60-er jaren bijeenkomst in de Dorpskring
Vrouwen van Nu: Bowlingavond in Beusichem
Vrouwen van Nu: De 7 Wereldwonderen
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Puzzel volwassenen

Woordzoeker voor kinderen
Puzzel: Yolande Verhagen

Puzzel: Yolande Verhagen

Zoek op basis van de omschrijving
in de rechter kolom woorden van
negen letters. De laatste letter van
de in te vullen woorden zijn reeds
ingevuld.
De letters in de vet gedrukte kolommen vormen van boven naar onder
in de juiste volgorde gelezen (kolom
1-2-3-4) de oplossing.
Oplossing voor 27 oktober zenden
aan: info@dorpskrantbeesd.nl. Of
stop een briefje in de bus op Dorpsplein 5 Beesd.
De oplossing van de puzzel van
jaargang 7 nummer 6:
Als je zon brengt in het leven van
anderen kun je de stralen niet weghouden van je zelf.
Prijswinnaar: mw. G. Bronk-Blom

Tekst: Uitgave Beesd in Sepie

Expositie: Beesd in Sepia
In de maand september heeft in de St. Pieterskerk de expositie van Dr. Reinier Venekamp plaatsgevonden. Een expositie met
pentekeningen vanuit vier windrichtingen
van het dorp, waarin hij geboren en getogen
is. Als kleine jongen kon hij al uren tekenen.
Als hij maar even tijd had, pakte hij zijn tekenboek. In verband met zijn doktersloopbaan heeft hij Beesd op zijn achttiende verlaten. Het decor van zijn jeugd heeft hij voor
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Oplossing voor 27 oktober zenden aan: info@dorpskrantbeesd.nl. Of stop een briefje in de bus
op Dorpsplein 5 Beesd.

altijd in zijn hart gesloten. En nu vele jaren
later besloten te vereeuwigen.

De oplossing van de puzzel nummer 6 uit jaargang 7 is:

In een publicatie over de expositie schrijft
Reinier Venekamp het volgende: ‘Ik ben erg
blij en trots dat de serie uiteindelijk in de Hervormde Kerk is geëxposeerd. Vanaf de keukenstoep heb ik de prachtige toren als kleine
jongen vaak getekend.’

Het wordt zomer in Beesd. Dat
wordt genieten. Tot na de vakantie!
Prijswinnaar: Mark Verschure
Redactie: Yolande Verhagen, Cees de Jong, Carmen van

Dorpskrant niet ontvangen?

Buuren en Sander Kroeze.

U kunt een exemplaar afhalen bij Supermarkt MCD, bibliotheek

Redactieadres: Dorpsplein 5 Beesd

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website of mail ons!

Website: www.dorpskrantbeesd.nl

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail.

Lay-out: Carmen van Buuren

advertentie@dorpskrantbeesd.nl

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Beesd

Bijdrage Vrienden van:

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

Oplage: 1700 stuks

Ondersteuning redactie: Evi-Mara van Beekhuizen, Carlijn Slob

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Bestuur: Léon van Dun, Yolande Verhagen, Arnold van Beest
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Air

APK KEURING - OCCASIONS - AIRCO - SERVICE
ONDERHOUD & REPARATIES
BEGELEIDING AUTO AANKOOP
SCHADEHERSTEL GARAGE
AUTO POETSEN EN REINIGEN

De perfecte schakel tussen uw onderneming en accountant!

EKK
ELISE KROEZE KANTOORWERK

F i n a n c i e e l & A d m i n i s t r at i e f

MEINTE 32A, 4153 XE BEESD
Tel. 0345-680111
U kunt ons vinden naast de A2.

Havendijk 18
4153 Ax Beesd
T: 06-46100681
E: info@ekkantoorwerk.nl
W: www.ekkantoorwerk.nl

www.Dynamicvision.nl
Voorstraat 114
4153 AN Beesd
Tel: 0345 - 683254

DynamicVision Store
There when you need I.T.

Reparaties en onderhoud aan uw PC, laptop
of tablet. Verkoop van nieuwe en gebruikte
hardware.
•
•
•
•

Service aan huis
Support op afstand
Onderhouds contract (vanaf 10 euro per maand)
Netwerk beheer

