Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda jan/feb
Dinsdag 29 januari
Wandeling PMC
Een wandeling van ongeveer
14,5 km. Om 9:00 uur vertrek
vanaf de Markt in Beusichem.
Woensdag 30 januari
SeniorenAanbod
’t Zoetzand
Aanvang 14.00 uur.
Koffie drinken en
sjoelcompetitie.
Donderdag 31 januari
Leerpunt
’t Zoetzand
Aanvang 13.00 uur
In de leerpunten kunnen
inwoners beter leren
schrijven, lezen, rekenen,
omgaan met de computer en
internet. Een docent van ROC
Rivor is hier aanwezig om u
te helpen.
Vrijdag 1 februari
Huis van de Buurt
’t Zoetzand
10.00 – 12.00 uur
Een lekker kopje koffie, met
extra activiteit handwerken.
Van harte welkom!
Zondag 3 februari
Oude-stijl-jazz
De Blusser
14.30 – 17.30 uur
Swing terug de tijd in met
de Dutch Oldtimers! Zij laten
de bekende muziek uit NewOrleans horen. Wie het zijn?
Lex Bruijns op klarinet. Siem
Keijzer, trombone, kazoo en
vocals. Hans Kleij, trompet.
Michel Kleij, bas. Hans
Huygen, slagwerk en Heins
Sijmons op banjo. Ja,
probeer maar eens stil te
blijven zitten tijdens deze
lekkere ouderwetse
jazzmiddag.

Krijgdekleertjes Beusichem
Is je kind weer uit z'n shirtje gegroeid? Kom de te kleine kleertjes dan
ruilen voor een grotere maat! Krijgdekleertjes Beusichem is een ruilpunt
voor nog goede kinderkleren. Je levert 1 tas met kleding in, en neemt
weer 1 tas met (zelf uitgezochte) kleding mee naar huis. Alles wat je
indient (en dus ook wat je mee naar huis neemt) dient schoon en heel
te zijn. Krijgdekleertjes Beusichem heeft kleren in maat 50 t/m 116. Van
Hema tot Name it en van Cars print tot geborduurde bloemetjes: het
aanbod is divers. En ben jij geïnteresseerd en in verwachting van je
eerste kindje? Kom dan, zonder zelf wat in te brengen, 5 kleertjes
uitzoeken in de maten 50 t/m 68. Het eerstvolgende ruilmoment is op
vrijdag 1 maart, van 15.00 - 17.15 uur.
Kijk voor meer info op:
https://www.facebook.com/krijgdekleertjesBeusichem/ of mail
naar krijgdekleertjes_beusichem@hotmail.com.

Muziektheater met Bruce Springsteen Tribute
Muziektheater Beusichem is een initiatief van muziekliefhebbers die
graag de muziek van hun helden live beluisteren en beleven. Niets
klinkt tenslotte zo lekker als live muziek. Om uiteenlopende redenen zijn
deze muziekhelden niet (meer) jaarlijks te bezoeken of worden er
woekerprijzen gevraagd voor de kaarten. Gelukkig zijn er in Nederland
vele uitstekende tribute bands die met hun live performance de muziek
van hun helden eer aan doen. Muziektheater Beusichem wil zich richten
op deze tribute bands die de allerbeste muziek spelen en de
muziekliefhebbers uit Beusichem en omstreken een geweldige avond
live-muziek bieden voor een betaalbare prijs.
Muziektheater Beusichem gaat de optredens organiseren in de periode
oktober t/m maart om zo het festivalseizoen te mijden. Op 30 maart
2019 gaan we van start met een Bruce Springsteen Tribute by The
Boss Brothers. Voor de invulling van de agenda voor het najaar van
2019 is men druk aan het oriënteren. De optredens zullen plaats vinden
Theater Het Heerenlogement, Markt 31, 4112 JR Beusichem. Voor
meer info: www.muziektheaterbeusichem.nl

Zorgen voor een naaste met dementie
Mensen die zorgen voor een naaste met dementie behoren tot de
zwaarst belaste mantelzorgers. Dat blijkt uit diverse onderzoeken. Op
maandag 11 februari start de training 'Zorgen voor een naaste met
dementie'. In vijf bijeenkomsten op de maandagavonden van 19.30 tot
22.00 uur zal psychosociaal therapeut, Desirée Helmond, belangrijke
aspecten rond het zorgen voor een naaste met dementie behandelen.
Voor informatie en aanmelding: Mantelzorgsteunpunt Neder-Betuwe of
Buren tel: 0344 602337 of via de website: www.welzijnrivierstroom.nl
Voor de gehele training wordt een eigen bijdrage van € 25,- per persoon
gevraagd.

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.

