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10 jaar Dorpskrant Beesd
Deze editie vieren wij feest! 10 jaar geleden lag de eerste Dorpskrant Beesd
op de deurmat. In deze editie blikken wij terug op deze 10 jaar en op de
voorpagina vind je de aankondiging van ons feestje.

T’s tog wa
“`K wit uk nie wak nou ut lukste vijn, eigeluk vin`k ut hele krantje leuk. `K
he se uk nog ligge bove in un veilingkiesje. `K von ut zonde om ze weg te
gooie.” 		

					

						(pagina 9)

Feestelijke 25e Landgoedfair
“Nieuw dit jaar was de LandgoedKeuken. Op diverse plaatsen werd, met
verse producten van het landgoed, gekookt en ter plaatse aan de gasten
geserveerd. “

						(pagina 10)

Voormalig toppers van Dorpskrant Beesd
In de afgelopen 10 jaar hebben verschillende dorpsgenoten plaats geno-

men in de redactie. Een aantal van hen, bijvoorbeeld Sander Kroeze, blikt
met ons terug op de afgelopen 10 jaar en hun tijd bij de krant.
					(pagina 7, 10, 15 & 22)

De eerste weken als brugpieper
“Het fijne van de middelbare school is dat je niet een hele dag dezelfde
docent hebt. Ook al zijn de meesten wel heel aardig.”

						(pagina 16-17)
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Voorzitter Léon van Dun
Van uw voorzitter
In 2009 was er vanuit SWO te Geldermalsen, de Brede Scholen en het
Jeugdplein Beesd het plan om een Dorpskrant in Beesd uit te brengen. Binnen één jaar bleek dat men de begroting financieel structureel niet sluitend
kon krijgen. Men besloot helaas om te stoppen met de krant.
Vanuit de toenmalige redactie (waaronder mijn vrouw Marjo) ben ik benaderd
om te onderzoeken of een doorstart mogelijk was. De waardering van de
inwoners voor de Dorpskrant Beesd was erg groot, afscheid nemen van de
Dorpskrant was voor ons geen optie. Dit initiatief verdiende een eerlijke kans.
Na een vergadering met enkele ondernemers, waaronder de drukker Patrick Kemker, bleek al snel dat de Dorpskrant met een prima advertentieplan
levensvatbaar zou kunnen zijn. Ik heb vervolgens de ‘Stichting Dorpskrant
Beesd’ opgericht bij notariskantoor De Waal in Rumpt. Het nieuw gevormde stichtingsbestuur bestond uit Jeanette van ’t Slot (secretaris), Arnold van Beest (penningmeester) en ikzelf als voorzitter.
De toenmalige redactie werd gevormd door Jeanette van ’t Slot, Gert de Kruijff, Patricia Kraan, Nel
Spronk en Marjo van Dun. In de afgelopen 10 jaar zijn er vanzelfsprekend wisselingen geweest binnen de redactie en het bestuur. Er kwamen nieuwe mensen, er kwamen nieuwe ideeën, dat alles
maakte dat de Dorpskrant geworden is wat ie nu is.
Ik ben reuze trots op de grote groep vrijwilligers die op welke wijze dan ook in deze afgelopen 10
jaar hebben meegeholpen om de Dorpskrant in de lucht te houden: redactieleden, bestuursleden,
bezorgers, interviewers, fotografen. Bedankt allemaal, zonder jullie had dit nooit tot zo’n groot succes kunnen uitgroeien! De redactie heeft ook veel baat gehad bij de aangeleverde artikelen en foto’s
van de lezers. Ook aan hen hartelijk dank!
Ik heb er het volste vertrouwen in dat de Dorpskrant Beesd nog vele jaren gegund is. Vóór en dóór
de inwoners van Beesd.

- Leon van Dun (Voorzitter Stichting Dorpskrant Beesd)-

Dorpskrant Beesd
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70 JAAR SPELWEEK!

Wie kent de spelweek niet, of heeft er zelf niet
aan meegedaan als kind, leiding, hoofdleiding
of bestuur. De spelweek is een begrip in Beesd.
Kinderen verheugen zich erop om in de één na
laatste week van de grote vakantie mee te doen
met de spelweek.
Elk jaar heeft de spelweek een thema waar de
hele week om draait. Dit jaar was het thema:
EXPEDITIE SPELWEEK
Van het welbekende tv programma Expeditie
Robinson.
Op maandag werden de kinderen en ouders
hartelijk welkom geheten door het bestuur en
de hoofdleiding. Ieder kind kreeg een mooie
bandana en een bidon, welke de hele week in
het thema gebruikt werden. Daarna begon de
expeditie met vlotten bouwen die ook moesten
drijven op de Linge, wat werd getest op donderdagochtend. En gelukkig, alle vlotten waren een
succes geworden.
De volgende dag het smokkelspel voor de oude
groepen, dit keer op het Laarzen Pad. Wat een
succes was dat, allemaal nieuwe routes en
de smokkelwaar in het thema. Wie hadden de
meeste kokosnoten gesmokkeld?
De jongere groepen waren bij het Klokhuis en
ondergingen daar allemaal (eet)proefjes en testjes. Wat een feestje om alles te proberen en te
ontdekken.
Woensdag de grote expeditie naar het Wilgje in
Buren. Met bussen gingen ze er heen. De grote
groepen gingen kanoën op de Linge en survivallen. Met touwen over het water springen, heuvel
oplopen en dan proberen niet nat te worden. De
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kleinere groepen deden leuke waterspellen,
buikschuiven, de watertafel en uiteraard ook survivallen met touwen over de sloten. Wat was het
een mooie en intensieve dag!
Snel naar huis want op woensdagavond kijken
we naar de playback show van de leiding. Daarna disco voor de jongeren en de ouderen de griezeltocht door Beesd. Om half één lagen de jongere groepen heerlijk te slapen, niet gek na al die
inspanningen. In de tent met de grote groepen
ging het feestje iets langer door maar uiteindelijk
lag iedereen heerlijk in zijn slaapzzzzzzzzzak.
De vossenjacht; dat hoort bij de spelweek. Altijd lachen en leuk om je leiding te zoeken in het
dorp en hoe zullen ze verkleed zijn…!? Waar is
de hoofdleiding nu gebleven?
De slotavond kon niet meer stuk. Wat een geweldige optredens hebben wij gezien en wat
ontzettend leuk dat ook alle ouders, broer(tjes),
zus(jes), opa’s en oma’s, tantes, ooms, nichtjes
en neefjes kwamen kijken. Aan het einde van de
avond een spectaculaire afsluiting van 70 jaar
Spelweek; een geweldige vuurwerkshow waar
iedereen in het dorp van kon meegenieten.
Wij vonden het een fantastische week en worden
zelf ook blij als we al die blije, voldane gezichten
zien van de kinderen.
Wij willen graag alle sponsoren, leiding, hoofdleiding, vrijwilligers en uiteraard de kinderen bedanken voor deze geweldige expeditie week!
Tot volgend jaar allemaal, benieuwd wat dan het
thema is...?
Het bestuur van de Spelweek

Ingezonden door: Antoinette van Wijk

Beesdse

In september vierden George en Nolda Wakkermans hun 50-jarige huwelijk. Gefeliciteerd!

Op 10 juli zijn juf Janny en juf Hilda (de
Lingelaar) met pensioen gegaan. Na een
prachtig feestje met optredens door alle
groepen, werden ze door het bestuur en
team bedankt voor alle inzet. Wij wensen
juf Hilda en juf Janny het allerbeste.

De BOS bus en Harmonie Concordia hebben
23 september een muzikale tocht gehouden
om donateurs te werven voor de BOS bus.
Eerder heeft elftal JO13 van VVBeesd geflyerd. Wij hebben al diverse donaties ontvangen, waarvoor veel dank!

De meiden van het recreatie turnen hebben
een sponsor gevonden voor twintig nieuwe
turnpakjes: Loodgieters- en verwarmingsbedrijf Hans Kroezen. Tijdens de clubkampioenschappen op 12 juli heeft SVB Beesd
de sponsor in het zonnetje gezet. Tevens
werden de nieuwe pakjes gepresenteerd!

Ingezonden door: Sportvereninging Beesd

Op 8 augustus waren Toon en Heiltje van
Wijk 50 jaar getrouwd. Dit is 25 augustus
groots gevierd met kinderen, kleinkinderen en
familie.

Ingezonden door: Betteke van de Water
Foto: Chantal Hol

Ingezonden door: Joanne Bredero

Ingezonden door: Betteke van de Water

Ingezonden door: Trudy Spronk

Knipsels

Op 9 september zijn Jordi van de Water en
Lisa de Goei getrouwd. Wij feliciteren het
bruidspaar en wensen hen veel geluk.
Dorpskrant Beesd
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Wat was hier vroeger gevestigd?
In Beesd hebben we veel gebouwen waar verschillende ondernemers een zaak hebben gehad.
Met de puzzel ‘wat was hier vroeger gevestigd?’
kunnen we dus nog wel even vooruit.
We blijven met deze nieuwe puzzel nog even
hangen op de Voorstraat. In het begin van deze
karakteristieke straat staat dit pand. Weten jullie welke ondernemer(s) hier hun zaak had(den)?
Inmiddels is dit pand omgetoverd tot een woonhuis.

In dit pand aan de Voorstraat hadden de
zusters Schlatmann een manufacturenwinkel. De
familie was van Duitse afkomst en vader Bernhard
(Ben) Schlatmann was medeoprichter van Harmonie Concordia. Toen in 1970 de familie vertrok,
begonnen Arie en Ria de Hoog hier een woninginrichtingzaak.
De winnaar van deze editie: Dick van Buuren
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Ingezonden door: Tanya Rose

Weet jij het antwoord? Stuur dan snel het antwoord naar info@dorpskrantbeesd.nl of doe een
briefje in de bus bij Wolfswaard 90.

Alle geslaagden willen wij in het zonnetje zetten, dus ook diegene die wat later
de foto toestuurde. Gefeliciteerd Tanya
Rose!

Voormalig toppers van Dorpskrant Beesd
Drie jaar geleden ben ik ‘met pensioen’ gegaan
bij de Redactie. Wat mij het meest bijstond aan
mijn tijd bij de redactie, heb ik eigenlijk 3 jaar
geleden verteld. Toch vond en vind ik de verhalen met mensen, jong of oud, altijd boeiend.
Het is mooi om in de loop der jaren kinderen
te zien opgroeien en ontplooien naar jonge
mensen. Dan krijgen ze van lieverlee zelf kinderen of niet natuurlijk. Je ziet mensen groeien
naar volwassenheid en ouder worden. Ik blijf
nieuwsgierig naar gesprekken met mensen van
alle leeftijden.
Door de oorsprong van de krant bij het Jeugdplein is het mooi om te zien dat er nog steeds
aandacht is voor jonge en oudere mensen in
de krant. Voor de jeugd hebben we eerst via
de basisscholen kinderen benaderd en later
via andere ingangen. De editie met geslaagden
vind ik altijd weer een feest om te zien, ook al
ken ik steeds minder jongeren.
Mooie rubrieken zijn geweest Hedde’m en zijn
opvolger T’s tog wa. Toen dit helaas ophield,
heb ik nog voorgesteld om in het Limburgs een
column te maken. Binnen de redactie was daar
geen meerderheid voor, vreemd genoeg .
Ideeën
Beesd bestaat natuurlijk al lang niet meer uit
oorspronkelijk ingezetenen. Sterker nog, de
krant is ontstaan door mensen van buiten
Beesd. En in de redactie en het bestuur van de
Dorpskrant zitten en zaten niet-oorspronkelijke
Beesdenaren. Nu denk ik als je allerlei talen van
mensen die in Beesd wonen binnen de Dorpskrant aan het woord zou laten, we pas zouden
zien hoe kleurrijk Beesd eigenlijk is. Tegenwoordig ben ik taalcoach voor statushouders.
Dit geeft me een rijk gevoel om al deze mensen
te leren kennen. Misschien een idee voor een
volgende editie. Hun verhalen zijn helaas vaak
schrijnend. Maar ze hebben nog zoveel anders
te vertellen.
Nel Spronk heeft tijdens een vergadering eens
geopperd om het verhaal van een huis uit te

werken en dat in de krant te zetten. Vond en
vind ik nog steeds een goed idee, Nel.
Verder zou je mensen uit verschillende straten
aan het woord kunnen laten door bijvoorbeeld
te beginnen bij huisnummer 1. De volgende
editie komt huisnummer 2 aan het woord uit
een andere straat. Ieder kan dan een stukje
schrijven over zijn leven, zijn huis, zijn hobby
of iets dergelijks. Zo kun je aardig wat edities
vooruit en ga je het hele dorp rond.
Verder zijn de puzzels volgens mij een verrijking. Bedenk dat deze puzzels door de redactie gemaakt worden. Jeroen van Gameren, tegenwoordig Yolande Verhagen en ik zijn er druk
mee geweest. Als een woordzoeker niet altijd
als braintrainer gezien wordt, is dat natuurlijk
jammer. Maar voor de maker is dat echt wel zo.
En er moeten niet alleen moeilijke puzzels in de
krant staan, maar voor elk wat wils.
Ik kijk in ieder geval terug op een mooie en
soms ook moeilijke tijd. Ik heb veel geleerd van
alle mede-redacteuren en daar ben ik blij om.
Dat we het tien jaar zouden volhouden, had ik
niet kunnen vermoeden. Langer dan een jaar in
ieder geval wel. Op naar de volgende tien jaar.

Marjo van Dun

Dorpskrant Beesd
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De vijf-koppige redactie
De dorpskrant zou de Dorpskrant niet zijn zonder haar vrijwilligers: bezorgers, bestuur en redactieleden. Maar wie zijn die redactieleden die
vrijwillig hun tijd, energie en inzet beschikbaar
maken voor de krant?
Deadlines, afspraken, lezen (en nog eens lezen), maar ook blijven ‘zeuren’ waar blijft die
afgesproken inbreng, de redactieleden doen
het allemaal met plezier. Ze stellen zich graag
aan u voor.
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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

|

ATMOSPHERE

CREATORS
Solution 4 you
Biedt de oplossing

BRUILOFT
€650,DRIVE-IN SHOWS
Complete pak keten
STANDBOUW
Alles op maat
LICHT & GELUID
Van de beste k waliteit
ABR AHAM/SAR AH
€350,-

VERHUUR
Al onze apparatuur op
locatie

• Een optreden van een
echte S4U DJ
• 4 movingheads op
verlichte truss zuilen voor
een fantastische show
• 1900 watt
geluidssysteem
geluidss
• Op- en afbouw

• Een optreden van een
echte S4U DJ
• Discoverlichting in alle
kleuren
• 1200 watt
geluidssysteem
• Op- en afbouw

Prins Constantijnstraat 3
4153 CM Beesd
E. info@s4u- events.nl
E. w w w.s4u- events.nl

BEL ONS!

06 - 57 66 16 19
Dorpskrant Beesd
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Voormalig toppers van Dorpskrant Beesd
Het is best bijzonder dat een dorp als Beesd al zo
lang haar eigen krant heeft. Mijn tijd bij de redactie, (2011-2013) was een leuke manier om mijn
ontwerpskills in de praktijk te brengen toen ik studeerde. Ik was naast inwoner op een nieuwe manier
verbonden met het dorp en zo leerde ik verschillende
inwoners beter kennen. Inmiddels woon ik niet meer
in Beesd maar blader ik het krantje altijd even door
wanneer ik bij familie ben. Het zijn misschien niet ‘de
laatste roddels’ maar je bent weer op de hoogte van
het nieuws rondom het dorp. Zo is de Dorpskrant
een mooie verbinder voor alle (oud-)inwoners en hopelijk mogen wordt dat blijven voortzetten.

Laura Voet

10 Dorpskrant Beesd

T’s tog wa
Gut da krantje besta al tien jaar, da lek hemaal nie zo lang. `K he
se allemaal geleze van veur naar achter. `K wit uk nie wak nou
ut lukste vijn, eigeluk vin`k ut hele krantje leuk. `K he se uk nog
ligge bove in un veilingkiesje. `K von ut zonde om ze weg te gooie.
`K kik dur nog wellis in, veural die ouwe fotoos vijn `k leuk om
nog s te zien. Mar da kom, omdat `k zelf uk antiek onderhand
ben, nege kruisjes he’k achter m`n naam nu. `K ben nog steeds lekker in m`n eige
huisje, zit er nog best. `K zei wel veul alleen, de buurvrouw is hemele. Deur wone
nu neije miense. Die zijn al un jaar aant verbouwe en nog nie klaar, mar ja ze warke
uk allebei he. Dus die zie `k nie zo veul, ak nou op ut bankie buite zit, kek `k
mar naar al die miense die voorbij komme. Meun groente tuintje hek nie meer, da
was te veul wark veur me. Meun kijnder brenge nou vaak ete. Wak nie lekker vijn,
gooi `k gewoon weg. Doe ut wel effe in un krant das ze ut nie zien. Want das uk
weer nie de bedoeling. T`s tog wa he, maar da vijn `k zieleg veur die vrouwkes die
da ete veur mij make. Meun zoon zee dak moe stoppe met die sigaartjes. Nou hij
bekek ut maar, `k vat er maar een op un dag as `k klaar ben met de vaat. Da blijf `k
gewoon lekker doen, kan mij ut schele. `K zei gin heilig boontje, da von `k
zeun leuk verhaal. `K dog da dat un 1 april grappie was, mar ut was echt.
Soms hedde da wellis, da ge denk das nie ech mar dan heur de bij de slager da ut tog zo is. `K ha pas nog zeun verhaal geheurd: dur was un man
nie goed geworre en toen moestte ze um met de brandweer ut zun auto
hale, mar omdat die op ut slot was gevalle hebbe ze ut dak eraf geknipt! Nou das
gek tog, mag allemaal wa koste. Ja zo ken `k nog wel effe doorgaan. `K mok nog
zat mee en da fin `k eigeluk wel leuk. Ma ja ut ga eigeluk om die tien jaar van ut
krantje he. Wak wil zegge tege die miense die um make: ga dur vooral mee deur, der
zijn un hele hoop miense die um leze.`K zou zegge, kom `s langs dan pluk `k wa
duzendschone veur jullie. Da hebbe jullie wel verdiend. `K wens jullie veul plezier
met ut make van de volgende tien jaar.

Dorpskrant Beesd
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Tekst en foto’s: Heleen van den Berg

IedersMarkt

Zaterdag 31 augustus was de het tijd voor de tweede editie van de IedersMarkt. Er werd
begonnen met slepen van vijf foodtrucks vanaf Mariënwaerdt en de kramen werden
opgesteld. Ook de kar met ‘rommel’ werd gebracht. De zon stond intussen hoog aan de
hemel dus aan het weer zou het voorlopig niet liggen...
Na het inrichten van de foodtrucks, het klaarzetten van het rad en terras en het inrichten
van de kramen was iedereen klaar voor de markt. Bij de start van de markt was het druk
aan de kramen en werd er goed verkocht. Ook het rad deed al snel goede zaken. Rond
etenstijd hadden ook de food trucks het druk.
Om 19.00 uur was er wel een zeer verfrissende regenbui, maar dat mocht de pret niet
drukken. Aan het einde van de markt was het tijd voor de trekking van de superronde.
Toen het langzaamaan donker werd, werd het kerkplein weer opgeruimd.
Op zondagochtend in de pastorietuin werd bekend gemaakt dat deze Ieders Markt
€ 13.000,- heeft opgebracht.

14 Dorpskrant Beesd

Voormalig toppers van Dorpskrant Beesd
Tien jaar Dorpskrant Beesd; meer dan 20 gedrukte pagina’s per editie.
Waar oplages van zowel landelijke als regionale kranten dalen en de winstgevendheid van
dergelijke mediabedrijven onder druk staat,
zijn er kranten die niet in deze trend meegaan.
Met een stabiele oplage, op papier gedrukt,
een enthousiaste redactie, ondersteuning door
trouwe sponsors en natuurlijk een trouwe lezersgroep is Dorpskrant Beesd zo’n positieve
uitzondering.
Een goede atmosfeer en gezelligheid, maar
steeds gericht op de inhoud, wordt er tijdens
redactievergaderingen onder het genot van
een drankje en een versnapering gewerkt aan
het samenstellen van een goede krant. Daarbij
is altijd ruimte voor nieuwe ideeën. Als oudredactielid heb ik ervaren dat iedereen invulling
kan geven aan zijn of haar persoonlijke interesses. Zodoende houden sommige redactieleden zich bezig met het schrijven van artikelen,
anderen met de lay-out, het contact met adverteerders en misschien nog wel het belangrijkste: het contact met de inwoners van Beesd.
Zij voorzien de redactie steeds weer van artikelen en nieuws, wat iedere editie weer resulteert
in een goedgevulde krant.
De Dorpskrant kenmerkt zich wat mij betreft
door de grote verscheidenheid. Het nieuws
is afkomstig vanuit de scholen, verenigingen,
maatschappelijke organisaties, bedrijven, kerken en vanzelfsprekend de Beesdenaren zelf.
Dat zorgt voor een afwisselende krant, variërend van een foto met onderschrift, tot een kort
nieuwsbericht of juist een uitgebreid artikel.
Met een vaste 24 pagina’s per editie leidt dat
nog wel eens tot een tekort aan ruimte, zeker
wanneer er redactieleden zijn die af en toe een
interview houden en dat uitwerken tot een uitgebreid artikel (zonder mezelf daar nadrukkelijk
bij te vermelden).
Om het schrappen van woorden te beperken,
bestaat er een vrij eenvoudige oplossing; het
artikel verspreiden over meerdere edities. Bij

een dergelijke maatregel moet er wel iets heel
bijzonders te melden zijn en kan dat nog net
zonder de toestemming van voorzitter Léon
van Dun. Wellicht kunt u zich een trilogie herinneren, namelijk over het echtpaar Bronkhorst
dat het grootste deel van het jaar in Beesd
woont op hun zelfgebouwde boot en al heel
wat overzeese vaarreizen achter de rug heeft.
Naast alle andere mooie interviews en verhalen waaraan ik heb kunnen bijdragen, blijft dat
verhaal voor mij persoonlijk toch wel het meest
bijzonder.
Nu de Dorpskrant tien jaar bestaat, kun je wel
stellen dat de krant het inburgeringsexamen
heeft overleefd. In die tijd heeft de krant als
‘’spin in het web’’ zijn slogan ‘’voor en door
de inwoners’’ waar kunnen maken in verschillende rubrieken. Een Beesdse roddelrubriek,
een eigen entertainmentpagina, een Beesdse
column, een eigen sportrubriek of een stripverhaal zijn nog niet aan bod gekomen, maar
wellicht doen die zijn intrede in de komende
tien jaar. Met steeds weer mooie verhalen en
nieuwe ideeën lijkt me dat de oplage van de
Dorpskrant ook in de toekomst gegarandeerd
is. Daarbij wens ik de redactie, en de vrijwillige bezorgers niet te vergeten, veel succes en
plezier toe!

Sander Kroeze
Dorpskrant Beesd
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De eerste weken als brugpieper
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We zijn al op
kamp geweest en
we hebben veel
sportieve activiteiten. Dan gaan
de dagen lekker
snel voorbij.
Groeten Aiden
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Feestelijke 25e Landgoedfair
Onder zomerse omstandigheden vond van 21 tot en met 25 augustus 2019 de Landgoedfair op Mariënwaerdt plaats. Gedurende vijf dagen werd er een groot feest gevierd. Tienduizenden
bezoekers, uit het hele land, wisten de weg naar het landgoed te
vinden.
Tekst: Cees de Jong. Foto’s: Landgoed Mariënwaerdt en Marinus de Keijzer

Voor jong en oud was er van alles te doen: workshops met diverse streekproducten, allerlei demonstraties in de grote ring,
activiteiten voor kinderen, (vooral) heel veel winkelplezier en vele
muzikanten en orkesten die vrolijke muziek ten gehore brachten.
Op de eerste dag werd een leuke bakwedstrijd gehouden. Samen met een eigen baksel kregen de bezoekers gratis entree en
maakten bovendien kans op mooie prijzen.
Nieuw dit jaar was de LandgoedKeuken. Op diverse plaatsen
werd, met verse producten van het landgoed, gekookt en ter
plaatse aan de gasten geserveerd.
Naast veel lokale ondernemers, waren standhouders uit het hele
land vertegenwoordigd. Bijzonder dit jaar was de feestelijke
avondopenstelling op de zaterdagavond. Een DJ en diverse andere optredens zorgden deze avond voor een extra feestelijke
sfeer.
Kortom: een editie van de Landgoedfair om met veel plezier op
terug te kijken!
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NIEUWBOUW
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-Traktaties
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www.kindercrea.net
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Drones

Voorstraat 69D Beesd

0345-683254

Middenstraat 36 • 4153 AD Beesd
E. info@chielbouw.nl
T. 0345 683 546 • M. 0639 118 595

Gulden diner 2019
De Stichting tot Instandhouding van de Rooms-Katholieke kerk in Beesd (SIRK) organiseert zaterdag
26 oktober aanstaande om 19.30 uur voor de 19e keer het Gulden Diner.

Tekst: Martien Kroeze

Het decor voor dit culinaire festijn, waaraan honderd gasten kunnen deelnemen, is opnieuw het
Restaurant ‘De Nieuwe Refter’ op het Landgoed Mariënwaerdt. Het Gulden Diner zorgt elk jaar
weer voor een uitverkocht restaurant en is voortgekomen uit de activiteiten rond de restauratie van
de R.K. kerk in Beesd. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar:
trubal2015@gmail.com.
Alle reserveringen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wacht niet te lang u aan te melden want het Gulden Diner is erg populair.
De prijs van het 4-gangen diner is € 60,- p.p.
Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met Paul van Buuren (tel: 0345-682736/
06-22300147) of Martien Kroeze (tel: 06-54357085).
Met vriendelijke groet,
Het organisatieteam S.I.R.K.

Dorpskrant Beesd
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Voormalig toppers van Dorpskrant Beesd
Eén jaar heb ik deel uit gemaakt van de redactie van Dorpskrant Beesd. Dit was in de periode januari 2014 tot en met januari 2015. Dit
heb Ik met veel plezier gedaan.
Mijn bijdrage bestond o.a. uit: een Sinterklaaseditie maken (november 2014) waarin stukken
uit De Winkelierskrant Beesd uit 1961 werden
gebruikt, welke ik in mijn bezit had.Verder hebben we met een kraam op de jaarmarkt van
2014 gestaan, waar we veel vrienden geworven hebben. Ook was ik vanwege mijn vrijwilligerswerk voor Vrienden van Lingehof (wat ik
overigens nu nog steeds doe) de aangewezen
persoon om ervoor te zorgen dat de activiteiten van Lingehof in de krant kwamen.
Als laatste wil ik graag noemen dat ik destijds
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een paar emigranten uit Beesd benaderd heb
om een artikel voor de krant aan te leveren met
als onderwerp de emigratie en het dagelijks leven.

Elise Kroeze

Naar monument de Boutensteinse sluis Rumpt
Op 9 september zijn we, Zilver en Elin, met groep
7 en 8 van de St. Antoniusschool op de fiets naar
de Boutensteijnse sluis in Rumpt geweest. We
gingen hiernaar toe vanwege de open monumentendag (14 en 15 september).
De sluis loopt onder de dijk van Rumpt door.
Over de sluis hebben we veel uitleg gekregen
van Meneer Antoon. Met een kartonnen doos en
walnoten liet hij de werking van de sluis zien. Hij
legde ook uit waarom de sluis er is. Omdat deze
sluis er is, kunnen boten een kortere route ne-

men. Daarna mochten we een kijkje nemen in
de vissersboot. Met die boot gingen we ook een
stukje de sluis in om de sluis en de sluisdeuren
beter te kunnen zien. Tot slot kregen we een verrassing. Namelijk lekkere pakjes drinken verstopt
in de broodbak van de vissersboot.
Het was superleuk en we hebben heel veel geleerd over de Boutensteijnse sluis in Rumpt.
Kortom geslaagde dag!
Groetjes Zilver en Elin uit groep 7
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Beesd Griezelt
Vrijdag 25 oktober is het dan eindelijk zover! De eerste editie van “Beesd Griezelt”, een griezeltocht
voor jong en oud. Wij starten om 19.00 uur en verwachten dat het rond 21.00 uur ten einde zal lopen.

Tekst en foto: Jeanette de Jongh en Wim Mars

Het start- en eindpunt is voor iedereen hetzelfde, namelijk bij de St. Pieterskerk. Bij de start krijg je
een codewoord. Mocht je tijdens de route in een situatie belanden die je te creepy vindt, gebruik dan
het codewoord en je zult veilig zijn. Het is de bedoeling dat de stoere kleinere kinderen in groepjes
lopen met in ieder geval één ouder/begeleider. De echte bikkels mogen individueel lopen… maar pas
wel op, je bent alleen natuurlijk wel een makkelijke prooi. Wij dagen ook de jeugd, die de basisschool
reeds verlaten hebben, uit om mee te lopen. Laat maar eens zien hoe stoer jullie zijn!
Onderweg kun je echt van alles tegenkomen… Er lopen verschillende figuranten rond die zeer goed
in het thema passen. Verder zorgen wij ervoor dat de straten in stijl aangekleed zijn en maken wij
gebruik van licht- en geluidseffecten om de spanning hier en daar nog iets te vergroten.
Er worden deze avond twee routes uitgezet door straten van
Beesd. Iedereen volgt het eerste deel van de Trick or Treat
route. Halverwege deze route heb je twee opties, je vervolgt
de Trick or Treat route of je kiest voor de Dare Devil route.
Tijdens beide routes zul je keuzes moeten maken;
• Zie je in de verte iets ongewoons of hoor je iets vreemds….
Ga je kijken of blijf je op afstand?
• Bij de meeste huizen ben je van harte welkom…..
Ga je naar binnen of blijf je toch liever buiten? Naar
binnen is easy, maar dan…..
• Doe jij mee of niet?
Dit is eigenlijk geen keuze, natuurlijk doe je mee!
Het belooft een fantastisch spannende avond te worden!
Geef je dus snel op via: https://kindercrea.net/beesd-griezelt/
Tot binnenkort!
Organisatie “Beesd Griezelt”
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Dagbesteding Stichting AvantiZorg Beesd
AvantiZorg biedt al enige tijd thuiszorg op maat voor cliënten in West Betuwe. Door deze bestaande
thuiszorg wil AvantiZorg verder uitbreiden naar een dagbesteding op maat voor mensen met een
ziektebeeld. Deze dagbesteding is gericht op het veilig voelen, structuur bieden en naar wens een
zinvolle daginvulling geven. Dagbesteding ‘de Bol’ opent haar deuren aan Havendijk 23.

Als er nog ideeën zijn voor het vervoermiddel zelf, staan wij hier ook zeker voor open. De dagbesteding opent zijn deuren op 2 november 2019. De opening is 22 november door de Wethouder van
gemeente West Betuwe en 23 november is de open dag, iedereen is van harte welkom.
Mocht iemand interesse hebben in vrijwillige werkzaamheden binnen onze organisatie of om
begeleiding te bieden op de dagbesteding/bij de cliënt aan huis of in de zorg als verzorgende/
verpleegkundige, mail dan voor meer informatie naar info@avantizorg.nl of kijk op onze website
www.avantizorg.nl
1.
2.
3.
4.
5.

Een aangename en veilige sfeer
Genieten van een warme maaltijd
Netwerk en contacten
vergroten
Inspirerende omgeving
Professionele stichting
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Tekst: Kelly de Goei

Voor het vervoer van en naar wordt gezorgd. AvantiZorg vraagt vrijwilligers die het leuk vinden om
iets te kunnen betekenen voor de dagbesteding, en die cliënten willen vervoeren.

Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat,
schuin tegenover de spitse kerktoren en
tegenover de snackbar (’t Voorhuys)

WASSEN • DROGEN • KOELEN • VRIEZEN
KOKEN • MAGNETRONS • VAATWASSERS
Ruime keuze in
klein huishoudelijke apparaten
en verlichtingsartikelen.

Uw administratie in een schoenendoos? Voor mij geen probleem!

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

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

Al meer dan 80 jaar goede voorlichting,
een uitstekende prijs en
perfecte service.
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