
 

 

 

Beste lezer 
 

 

Restauratie en herbouw 

Op 11 maart vinden de eerste gesprekken plaats met de aannemer. Er is inmiddels 

een fors bedrag toegezegd door provincie, nationaal restauratiefonds en enkele 

bevriende fondsen. Genoeg om te gaan starten met het bouwproces. Nog niet 

genoeg om al onze wensen te realiseren. We gaan natuurlijk ons uiterste best doen 

om additionele middelen te werven. Misschien moeten we ook concessies doen 

aan onze ambities. We houden je op de hoogte. Iedereen kan natuurlijk een 

steentje bijdragen. Hoe dat kan lees je op help mee  

De verwachting is dat het bouwproces na de bouwvak van start gaat en in het 

voorjaar 2023 wordt afgerond.  
 

 

Voorstellingen en activiteiten. 

Er is weer meer mogelijk. Hoera. Zo was Ramses Shaffy pas bij ons.  

op 22 maart is André Nuyens, kinderboekenschrijver onze gast. Hij vertelt over zijn 

nieuwste boek. Na afloop kan dat met korting worden gekocht. Neem je kind of 

kleinkind mee naar deze boeiende verteller. Inloop is gratis. Er kan een vrijwillige 

bijdrage worden gedaan in de collectebus om de kosten te dekken als je weer naar 

huis gaat.  
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In April komt Astrid Catttel met haar cabaretvoorstelling 'Echt'. Kaartjes voor deze 

voorstelling zijn nu al te krijgen via project geestdrift.  

Zin in een boeiende films, een bijzonder voorstelling , of een keer lekker eten en 

bijkletsen met een verhaal, dat kan ook bij ons. Klik op agenda  
 

 

Vrijwilliger 

Vind je het leuk om te helpen als wij een activiteit hebben, wil je meedenken over 

een interessant programma, heb je een goed idee om een leuk evenementje te 

organiseren in onze huiskamer, heb je verstand van facebook of instagram?  

aarzel dan niet om contact op te nemen met ons op info@beemstervertoeving.nl 

 

 

  

  
 

 

Uitschrijven | Je abonnement beheren 

Voeg je postadres hier toe!  

  

 

    

 

 

agenda  
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