Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda April
Dinsdag 17 april
Wandeling Vurense
Klompenpad door PMC
15 km, vertrek 8.30 uur markt
Beusichem/Start 9.00 uur
Parkeerplaats ten zuiden van
Fort Vuren, Waaldijk 29 in
Vuren . Na afloop kopje koffie
/thee en wat lekkers bij
Restaurant Oud Vuren, Waaldijk 70, Vuren (niet verplicht
voor eigen rekening).
Woensdag 18 april
Zoetzanddiner, 12.00 uur
en bingo om 14.00 uur
4 rondjes bingo voor € 3
Aanmelden voor diner via
telnr. 0345 501623.
Donderdag 19 april
Leerpunt, ’t Zoetzand
13.00-15.00 uur. Voor beter
leren schrijven, lezen, rekenen, omgaan met computer
/internet, docent ROC Rivor
is aanwezig om te helpen.
Vrijdag 13 april
Huis van de Buurt,’t
Zoetzand,10.00 – 12.00 uur
Elkaar ontmoeten met als
activiteit: koningsbingo.
Ook nu: gratis computerles
(van 10.30 – 11.30 uur)
Zaterdag 21 april
Voorjaarsconcert Luctor et
Emergo, ’t Zoetzand, 20.00
uur, Gratis concert van dit
seniorenorkest.
Zaterdag 21 april, 9.30 uur
Bloemrijk BeusichemZoelmond, Molenweg 28,
Spitten en bloemen zaaien,
Iedereen is welkom om te
helpen, neem een schep en
handschoenen mee.

27 April Programma Koningsdag Beusichem
De markt is weer feestelijk versierd. Mogelijk heeft een van onze
vrijwilligers het programma boekje persoonlijk aangeboden. Zo niet, dan
komen zij deze week langs en vragen om een vrijwillige bijdrage.
Natuurlijk ook dit jaar is er weer voor ieder wat wils. Voor de kinderen is
er de traditionele vrijmarkt en voor de allerkleinsten het pukkie parcours
in de speeltuin. Voor de ouderen is er een gezellig en muzikaal
samenzijn in de kerk met een quiz, gevolgd door een heerlijke lunch.
Alle ouderen zijn hierbij van harte welkom (zonder aanmelding) in de
kerk om 10.00 uur, entree € 5.
De sportievelingen onder ons kunnen deelnemen aan het Beachvoetbal
of Beachvolleybal toernooi op de Markt. Aanmelden voor alle sporten
(inclusief Paalslaan & Pukkie-parcours) via ovbeusichem@gmail.com.
‘s Middags is er live muziek van Alex West, Demi Knight & Frozen Five.
Bij slecht weer verplaatsen wij de activiteiten naar het Zoetzand. Wij
hopen jullie allemaal te zien op Koningsdag op vrijdag 27 april !

Stem op lokale doelen Aandeel in de Betuwe
Rabobank West Betuwe stelt een deel van haar winst beschikbaar voor
het fonds “Een aandeel in de Betuwe”. Met dit fonds vloeit een deel van
de winst van de bank terug naar de lokale gemeenschap. Leden van
Rabobank West Betuwe kunnen op twee regionale projecten stemmen.
Hoe meer stemmen, des te hoger de bijdrage. Stemmen kan tot 30 april
2018 via www.rabowestbetuweleden.nl. Deze keer doen in ieder geval
de volgende lokale verenigingen/stichtingen mee:
- Theater Heerenlogement
- Oranjevereniging Beusichem
- Popkoor Blossom
- Stichting Dorpskerken Beusichem-Zoelmond
- Bloemrijk Beusichem Zoelmond
- Stichting Speeltuin Beusichem
- Stichting Speel en sportterrein Zoelmond
- Tennisvereniging de Bongerd
- Muziekvereniging Excelsior Beusichem
Senioren Aan Bod
Bent u nog gen lid van de Rabobank, dan kunt u zich ook aanmelden
op deze website. Het lidmaatschap is gratis. Alle lokale stichtingen
/verenigingen kunnen dit extra geld goed gebruiken dus stem!

21 april, wafels eten voor Jubilate Deo
Voor het kerkkoor Jubilate Deo gaan Marja en Gerrit de Leeuw wafels
bakken. Deze zijn te verkrijgen op Oranjestraat 28 in Beusichem, op
zaterdag 21 april van 10.00 uur tot 17.00 uur. De prijs is € 2,75 per stuk
of 4 voor € 10. De oud hollandse wafels kunnen besteld worden vanaf
16 april via telnr. 0345-501540 of per mail leeuwass@planet.nl. De hele
opbrengst is voor het kerkkoor.

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.

