
 

 

 

 

Wij, Jan en Ageeth Sibel, openden in augustus 2007 

onze deuren en Sibel Rijwielen bestaat  nu 10 jaar! 

Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.       

Daarom ontvangt u, tijdens de Dorpsfair,  bij aankoop 

van een nieuwe %ets: 

 

 

 

 

 
 

Maar…. , u bent ook van harte welkom in onze  

winkel/showroom/werkplaats.  

Wij zijn van maandag t.m. vrijdag 

geopend van 8.00  - 17.30 uur.                                                

De haal– en brengservice voor uw �ets is gratis! 

Sibel  RIJWIELEN  - Rijsbosch 15 -  4112 MB Beusichem     

Tel.: 0345 503228                            www.sibelrijwielen.nl 

 

Van 10.00 - 17.00 uur  DORPSFAIR met een diversiteit aan kramen! 

Van 10.00 - 21.00 uur  HET BETUWS HART: RESTAURANT EN TERRAS 

 

De gehele dag muziek op het terras, met o.a.van DJ Bert van Wijk en De Praktijk 

  Zie ook onze site: www.dorpsfair.nl   

Tijdens de Dorpsfair volop 

keuze in wintervaste        

buitenplanten!! 
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 Judith Stuij 

Pedicure - Manicure - Voedingscoach 

 

Diabetes- en Reumaspecialisatie 

 

Info en afspraken: 06 20 58 72 86 

 

www.pedicurejudithstuij.nl 

 

               ‘MARGARET ANNE’ 

 

           MARGARET OOMEN– VIERDAG 

    SCHOONHEIDSSPECIALISTE & VISAGISTE 

 

   Lekbandijk 57                   Tel. salon: 0345 558650 

   4119 RB Ravenswaaij     Behandeling volgens afspraak 

MARLIES DE RIJK    -    Ravenswaaij 

       

  massagetherapeut 

 

Voor info:   

06 - 46767714                   

Massage aan huis is mogelijk! 

Bij Twinkel 2de Ronde een 2de 

ronde voor kleding, accessoires en woon-
decoratie. Verkoop van een bijzondere mix van 
kwalitatief mooie tweedehands dameskleding,  
pumps, laarzen, tassen, krukjes, etc. En dit 
alles tegen zeer betaalbare prijzen. Apart, uniek 
en alles in goede staat. Maar ook voor nieuwe 
Culture Mix sieraden, Fair Trade producten, 
kinderfeestje, VIP- avond en kleuranalyse kunt 
u  terecht bij:     
Twinkel 2de Ronde,  
Speulmanweg 10E , 4112 NA Beusichem.  

Open: woensdag van 13.00-17.00 uur, vrijdag van 9.30-21.00 uur, 
zaterdag van 9.30-17.00 uur.  
Contact: Heleen (06-45051525) of Jannie (06-57887435), of kijk op 
onze website: www.twinkel2deronde.nl  
Het is zeker de moeite waard om regelmatig even binnen te lopen! 

  Margriet de Bie . BIEZONDER! 
                                    
                                     Beeldend kunstenares 
 
                             www.margriet-de-bie.nl 

Tijdens de Dorps-
fair kunt u kans 
maken op een  
collier, drie ringen   
en een meisjes- of 
een jongenshorloge. 
Prijs per lot € 2,00.  
 

Trekking van de 
winnende loten 
om  17.15 uur, 
door de nichtjes 
en nee-es van Je-
roen Severs.   
 

De opbrengst van 
deze sieraden 
komt geheel ten 
goede  aan de fon-
tein in het “Jeroen 
Severs Plantsoen”! 

LAAT JE  SCHMINKEN TIJDENS DE  

DORPSFAIR VAN 10.00 - 17.00 UUR  

De opbrengst hiervan komt geheel ten 

goede aan de fontein in het             

“Jeroen Severs Plantsoen”! 

Komt u ook een pannenkoek eten?  En... wilt u zeker weten 
dat er tussen 17.00 en 20.00 uur plaats voor u is? Reserveer 
dan alvast. Dit kan per SMS of WhatsApp (06-41308952), via 
de mail reserveer.pannenkoek@gmail.com of via de website 
www.dorpsfair.nl.  Onze menukaart vindt u op de website! 



DORPSFAIR OP HET PLEIN IN ZOELMOND    van 10.00 - 17.00 uur  

Tijdens de Dorpsfair treft u een diversiteit aan stands en kramen!Tijdens de Dorpsfair treft u een diversiteit aan stands en kramen!Tijdens de Dorpsfair treft u een diversiteit aan stands en kramen!Tijdens de Dorpsfair treft u een diversiteit aan stands en kramen!    

Deelnemers zijn o.a.:  Deelnemers zijn o.a.:  Deelnemers zijn o.a.:  Deelnemers zijn o.a.:  SIBEL Rijwielen  -  MIJO Mode  -  De Hobbymolen -  JECURE  

Style 11 - Honing van Cor -  Garagebedrijf Knobbout  -  Joanzzy Design - Kaas van Kaatje      

Pippelientje  - Profile Car en Tyre Center  -  Twinkel 2de Ronde  -  BEA Kindermode   -  T.V.S.     

Jeanette Sieraden  - Jolanda & Joke  -  Slager de Bruin  -  Jonker Huiswerk -  Six four Zero   

Daans & Dettes Workshop  - Els Rosenbaum Keramiek  -  Borrel & Zo  -  De Graaf Bloemen    

Judith Stuij   -   Miranda Aktie Bagiran   -  Gerrie & Co   -    La Courage    -   SALOKA                     

Piet van de Woerd  - Autobedrijf Verhoef - Tupperware  -  BLONDE KRULLEN  -  ESTABIEN     

De Heus Diervoeders  - Joke's Curiosa  -  Berry Brothers  -  G-D&K Bloemen  -   Lenn-Art        

Silas Workshops  -  Kinderdagverblijf Buitenpret  - Arjan’s chips  -  Molen De Vrijheid 

                                                       

          GEOPEND  van 10.00 - 21.00 uur 

Met een schilderijententoonstelling van Margriet de Bie. 

 

Op het terras optredens van:    De Korenmaaiers    11.00 uur 

         Losbandig Systeem   12.30 uur 

         De Praktijk     14.00  en 15.00 uur 

         Zanger Levi     17.30 uur 

Tevens kunt u in “Het Betuws Hart” en bij mooi weer op het terras, niet alleen een kopje koffie 
met een warme wafel of een heerlijk wijntje nuttigen, maar heeft  u ook de gelegenheid om pan-
nenkoeken te eten. Neem voor de keuze van uw pannenkoek alvast een kijkje op onze website  
www.dorpsfair.nl. De opbrengst van deze Dorpsfair komt geheel ten goede aan de  fontein in het 
Jeroen Severs Plantsoen! 

SLAGERIJ DE BRUIN IN ZOELMOND BESTAAT 45 JAAR!  

 

 

 

 

         

                                                                                        SLAGERIJ DE BRUIN TRAKTEERT U OP EEN                                                

             MUZIKAAL OPTREDEN VAN ZANGER LEVI.     

                        17.30  UUR OP HET TERRAS!!! 



  

 

 

Lijsterbeslaan 5  -  4111 LC  ZOELMOND 

      Telefoon 0345-501859 / 06-52692051 


