Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda September
Dinsdag 4 september
Wandeling PMC
We gaan Rhenoijschepad
wandleling maken. Een bekende
wandeling, maar altijd weer
verrassend leuk!
Het is ongeveer 14 km. (of evt. 9
km, de verkorte route).
https://klompenpaden.nl/klomp
enpad/rhenoijschepad/
We vertrekken weer om 9 uur
bij Cafetaria/lunchroom Route
88, Rhenoyseweg 11, Rhenoy.
Vertrek om 8.30 u vanaf de
markt in Beusichem.
Dinsdag 4 september
SeniorenAanbod Groene
Eik Diner in het Zoetzand
om 17.00 uur
Voor 2 sept aanmelden. Tel.
502560 of 502572
Woensdag 5 september
SeniorenAanbod
Nieuwjaarsbijeenkomst in
het Zoetzand om 14.00 uur
Kaarten, rummycuppen,
biljarten of gewoon lekker
bijpraten onder het genot van
kopje koffie of thee
Vrijdag 7 september
Huis van de Buurt in het
Zoetzand 10.00-12.00 uur
Boekenuitleen, een praatje,
handwerken etc. en extra:
handwerken (voor vervoer:
06-15025083).

.

Uitnodiging: verbintenisdienst ds. L.J. Van
Lingen
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Beusichem-Zoelmond
nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de verbintenisdienst op D.V.
zondag 9 september 2018 om 14.30 uur in ons kerkgebouw aan de
Markt 12 te Beusichem.
In deze dienst zal ds. L.J. van Lingen verbonden worden als predikant
aan onze gemeente door consulent ds. L.C. de Borst, predikant van de
hervormde gemeente Buren.
Na de dienst is er in de kerk gelegenheid familie van Lingen geluk te
wensen.
Met vriendelijke groet,
De Kerkenraad

Iedereen kan Maatje worden!
Maatjes zijn er in alle soorten. Er zijn Maatjes die op bezoek komen.
Maatjes die helpen of advies geven. Maatjes die anderen laten lachen.
Of Maatjes die meegaan naar moeilijke dingen. Er zijn wandelmaatjes,
leesmaatjes, boodschappenmaatjes, schuldhulpmaatjes,
huiswerkmaatjes en sportmaatjes. Als maatje kun je nog veel meer
doen. Dus als je iets wil doen voor een ander, kun je Maatje worden en
je aanmelden bij Welzijn Rivierstroom. Wij zoeken vooral maatjes in de
omgeving van Lienden, zoals een wandelmaatjes voor wat ouderen die
achter de rollator graag een blokje om gaan, een gezelschapsmaatje
voor een mevrouw om samen even gezellig een lekker kopje koffie te
drinken, een boodschappenmaatje voor een man met een beperking.
De tijdsinvestering is gemiddeld 2 uur per week, dag en tijd is altijd in
goed overleg met de maatjesvrager af te stemmen.
Bent u de vrijwilliger die het verschil kan maken voor één van deze
inwoners in Lienden? Neem dan contact op met Welzijn Rivierstroom.
Tel 0344-602337 of info@welzijnrivierstroom.nl

Plannen verbouwing Emté
Er gaat wat veranderen in Beusichem door de verkoop van winkelketen
Emté aan Jumbo. Een deel van die winkels gaat dan weer doorverkocht
worden naar COOP. Ook de winkel op de markt in Beusichem. Rens
Versluis (43), runt nu 8,5 jaar de supermarkt in Beusichem (toen nog
Golff). In februari mogelijk al wordt dat COOP. Lees het interview met
Rens op www.beusichemleeft.nl.

Cursus peuter gymnastiek
Vanaf Vrijdag 7 september organiseert PMC wekelijkse peuter gymles
bij kinderdagverblijf de Rups. Meer informatie en aanmelding, neem
contact op met PMC 0345-501618.

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.

