Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda
Dinsdag 10 sept.
Wandeling
Een ronde vanaf Buren via
Erichem naar Kerk Avezaath,
Lutterveld terug via Erichem
naar Buren Vertrek vanaf de
Markt in Beusichem om 8.45
uur.

Woensdag 11 sept.
SeniorenAanBod om
14.00 uur in het Zoetzand
Themamiddag: Modeshow en
verkoop van Fashion Plus.
Gratis entree. Ook niet-leden
zijn van harte welkom.

Vrijdag 13 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.

Dinsdag 17 sept.
Workshop “Filmen met je
smartphone” 19.30-22.00
uur. Locatie nnb
Zie tekst hiernaast

Dinsdag 17 sept.
Astillero Quilombo
Theater Heerenlogement
20.30uur
Astillero, zes jonge gedreven
muzikanten uit Buenos Aires,
speelt de tango van nu.

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

Bedrijvenplein 12 oktober a.s. op de Markt.
Ook dit jaar kunnen Beusichemse bedrijven (e.o.) zich presenteren.
Dit jaar organiseert Beusichem Leeft 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
aanmelden.

Wandeling Dinsdag 10 september
Op de kaart is dat de blauw-wit gestipte V04-V31-richting V95, maar
daar wandelen we rechtdoor naar V28-V36-V44-V43-V10-V38-V40V74-V33-S/V96-V50-V95-V04, een kleine 14km grotendeels verhard.
Het is uiteraard mogelijk de route te verkorten. Als u daarvoor kiest is
het handig de knooppunten op te schrijven of de kaart uit te printen. Om
9 uur verzamelen we in Buren op de parkeerplaatsen bij de rotonde of
vanaf de Markt om 8.45u voor wie mee wil rijden.
Na afloop kunnen we koffie drinken in Buren bij "Koffie en Kunst" of
ergens anders.

Workshop “Filmen met je smartphone voor vrijwilligers”
Hoe maak je daar nu een echt mooie beelden van? Een filmpje
waarmee jouw club goed voor de dag kan komen? In de workshop krijg
je een heleboel tips aangereikt om met eenvoudige middelen een
presentabele korte video te maken. Deelname is gratis voor
vrijwilligersorganisaties. Wanneer? Dinsdag 17 september 19.30-22.00
uur locatie wordt later bekend gemaakt. Aanmelden bij Welzijn
Rivierstroom vrijwilligersburen@welzijnrivierstroom.nl

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.

