9 april

10 april

12 april

14 april

14 april

8.30 u: markt
Teisterbandpad
Wandeling start
om 9.00 uur
vanaf brasserie
NU in Kerk
Avezaath (Daver
2). 8.30 uur
vanaf de markt.

20.30 uur
Heerenlogement.
Kees van Amstel.
Tragische
verhalen met een
stortvloed aan
grappen. Over
bange jongetje in
jezelf.

10-12 uur Huis
van de Buurt,
Zoetzand

14.30 uur De
Blusser. Jazz

16 uur Kerk in
Zoelmond.
Fadomuziek.

Gezellig koffie
drinken, praten
en spelletjes
doen. Extra deze
keer: Schilderen.

Ouderwets
gezellige
jazzmiddag met
de Dutch
Oldtimers.

vanaf

Fadozangeres
Maria de Fatima
treedt op in de
kerk en zingt
vanuit haar tenen.
Kaarten €19,50

23.00
naf
gehele
dan kunnen mensen bieden op een aantal uur hulp in
Koningsdagboekjes
tot dede tuin. Heb je talenten? Mail 23.00
Ook dit jaar komen we weer u persoonlijk het
nacht
feestmarktbeusichemzoelmond@gmail.com.
programmaboekje voor Koningsdag overhandigen. We
vroege
vragen u hierbij om een sympathieke bijdrage. Deze
tot de
geopen
Unieke actie rond derby MEC’07
en BZS
bijdrage is uiteraard geheel vrijwillig en is bedoeld om
uurtjes
De voetbalderby MEC’07 tegen BZS is zondag 14 april
ook volgend jaar weer een groots feest te kunnen
vroege
aanleiding voor een goededoelenactie
(Alpe d’HuZes)
d Tot 27 april!
verzorgen voor alle dorpsbewoners.
... met latjetrap. Start om 12.30 uur met wedstrijd
35+
uurtjes
teams BZS en MEC’07.
Talentveiling Feestmarkt
Gratis
vanaf
Voor de 34 editie van de jaarlijkse Feestmarkt op 18
Krijgdekleertjes op 20 april...
mei bij de kerk van Beusichem komt een
entree,
23.00
e

talentenveiling, waarbij bezoekers de kans krijgen om te
bieden op diensten en talenten. Dus, kun je goed
taarten bakken, klussen of heb je een hoveniersbedrijf,

Op zaterdag 20 april organiseert Krijgdekleertjes
Beusichem weer een ruilochtend voor kinderkleding.
Mail naar krijgdekleertjes_beusichem@hotmail.com

olieboll
tot de
Gratis
en,
vroege
entree,
Wilt u ook uw nieuws op deze plek bekend maken? Stuur naar info@beusichemleeft.nl.
uurtjes bubbel
olieboll
s en
...
en,
hapjes
Gratis
bubbel
•
entree,
s en
1 Jan,
olieboll Nieuwjaarsduik
hapjes
•
Vanaf 15.oo uur
en,
kan iedereen, na
1 Jan,
bubbel aanmelding
Nieuwjaarsduik
meedoen bij
Beldert Beach.
s en
Vanaf 15.oo uur
kan iedereen, na
hapjes
aanmelding
•

1 Jan,
Nieuwjaarsduik
Vanaf 15.oo uur
kan iedereen, na

meedoen bij
Beldert Beach.

9 Zoetzanddiner
en bingo
inloopmiddag,

