Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda
Maandag 2 sept.
Start repetities Popkoor
Blossom
Zie tekst hiernaast.

Dinsdag 3 sept.
Wandelen
Vertrek vanaf de Markt in
Beusichem om 8 uur.
We starten met wandelen om
8.45 uur vanaf Theetuin
boerenterras De
Pleisterplaats,
Broekweg 1 DriebergenRijssenburg.

Dinsdag 3 sept.
SeniorenAanBod
Groene Eikdiner om 17.00
uur in het Zoetzand
Opgave: 502560 of 502572.

Woensdag 4 sept.
SeniorenAanBod om 14.00
uur in het Zoetzand
Gezellige middag met
kaarten, rummycup etc.

Vrijdag 5 sept.
Huis van de Buurt in het
Zoetzand 10.00 - 12.00 uur
Gezellig samenzijn met koffie
voor iedereen. U kunt komen
voor de koffie, maar ook voor
handwerken.

Zondag 8 sept. Theater aan
de Markt van 15.00 – 18.00
uur Gratis muziek, theater,
hapjes en drankjes.

Excelsior zoekt snuffelspullen
Op zaterdag 28 september organiseert Excelsior weer haar jaarlijkse
snuffelmarkt. De opbrengst van deze snuffelmarkt komt geheel ten
goede aan de Beusichemse muziekvereniging, zodat bijvoorbeeld
nieuwe muziek en instrumenten kunnen worden betaald. En voor een
leuke opbrengst zijn wij op zoek naar goede verkoopbare
snuffelspullen, denk aan meubels, boeken, blikken, speelgoed,
serviesgoed, elektrische apparaten enz. Wij verzamelen deze spullen
het hele jaar. Hebt u goede spullen? Deze komen wij graag bij u thuis
ophalen. Bel om een afspraak te maken met de snuffelmarktcommissie
op: 0345-502767 of 0345-501743

Zangseizoen Popkoor Blossom start weer.
Op maandag 2 september 2019 starten de repetities van Popkoor
Blossom. Het Popkoor Blossom is een energiek en enthousiast
gemengd Betuws koor dat zich kenmerkt door een gezonde mix van
passie en kwaliteit. Onze 50 leden komen uit de hele regio en oefenen
een breed 4-7 stemmig repertoire, waaronder songs van Adèle, The
Doobie Brothers, Ilse de Lange, Metallica, Lady Gaga, Scissor Sisters,
Bon Jovi, Queen, en vele anderen. We oefenen zowel thuis als met z’n
allen. Noten lezen is geen vereiste, want het repertoire wordt verspreid
met tekst (vaak wel met noten) en muziek voor de eigen zangstem,
sopraan, mezzo, alt, tenor of bas. We zingen alles uit het hoofd, zeker
op onze optredens. Repetities zijn wekelijks van 20.00 uur tot 22.00 uur
op de maandag in Dorpshuis ‘t Zoetzand in Beusichem.
Momenteel kunnen we weer nieuwe leden gebruiken met name de lage
vrouwenstemmen (bij ons zijn dat tenoren), hoge sopranen en bassen!
Voor de alten en mezzo sopranen is op dit moment een wachtlijst.
Kom gerust een paar keer meezingen met of een kijkje nemen bij ons
koor. Daarna besluit je of je lid wilt worden.
Op onze website: www.pkblossom.nl vind je foto- en filmimpressies om
een beeld te geven. Wil je eerst meer weten stuur dan een mailtje naar
info@pkblossom.nl.

Bedrijvenplein 12 oktober a.s. op de Markt. Ook dit jaar kunnen
Beusichemse bedrijven (e.o.) zich presenteren. Ook dit jaar organiseren
we weer een bedrijvenplein. Om meer zichtbaar voor ons dorp en de
inwoners te zijn hebben we dit jaar voor een prominente locatie
gekozen d.w.z. ons marktplein. Wij willen daarmee een verbinding
maken met de wekelijks gehouden zaterdagmarkt en de oktobermarkt
van de kerk. Ook nu heeft u als bedrijf de mogelijkheid om u zo goed
mogelijk te presenteren en te promoten aan de inwoners. Het is aan u
om dit zo aantrekkelijk mogelijk te maken en ook daadwerkelijk met iets
‘leuks’ voor de dag te komen. Het lijkt ons daarom ook fijn om van te
voren te horen of u aanwezig zult zijn en waarmee u zich wilt
presenteren. Als u dit ons tijdig laat weten kunnen wij concreet de
inwoners van uw komst op de hoogte stellen en ze op die manier ook
stimuleren om te komen! Wij hebben als datum voor dit bedrijvenplein
zaterdag 12 oktober a.s. gepland van 10.00 - 14.00 uur op de Markt.
Uiterlijk 20 september zouden wij graag van u horen of u aanwezig zult
zijn en waarmee u zich concreet wilt presenteren. U kunt via ons
mailadres info@beusichemleeft.nl opgave doen.

In deze folder treft u regelmatig nieuws aan van verenigingen. Wilt u ook uw nieuws op deze plek
bekend maken of in de agenda? Stuur dan uw persbericht naar info@beusichemleeft.nl.

