Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda juni
Dinsdag 26 juni
Wandelen orchideeënroute
Verzamelen markt
Beusichem 8.15 uur
Starttijd wandeling 9.00 uur
bij de parkeerplaats
Groenewal in Heukelum.
Na afloop een kopje
koffie/thee en wat lekkers
(niet verplicht en voor eigen
rekening) bij Eetcafè de
Zwaan in Heukelum of met
het voetveer op en neer naar
de Lingehoeve in Oosterwijk.
Woensdag 27 juni
SeniorenAanbod
’t Zoetzand
Aanvang 15.00 uur.
Slotmiddag voor leden en
vrijwilligers.
Donderdag 28 juni
Leerpunt
’t Zoetzand
13.00 – 15.00 uur
Beter leren schrijven, lezen,
rekenen, omgaan met de
computer en internet. Een
docent van ROC Rivor is
aanwezig
Vrijdag 29 juni
Huis van de Buurt
’t Zoetzand
10.00 – 12.00 uur
Een lekker kopje koffie,
computerondersteuning en
spelochtend. Van harte
welkom!
Zaterdag 30 juni
Greatest Hits Festival
De Meent
14:00 – 2:00 uur
Vier de zomer aan De Meent
in Beusichem. Zet je
zonnebril op en laat je een
dag lang gaan op de
lekkerste muziek. Van ABBA
tot Zara Larsson en van Avicii
tot ZZ Top.

Excelsior Beusichem is jarig en trakteert
Muziekvereniging Excelsior viert dit jaar hun 120e verjaardag! En bij een
verjaardag hoort een feestje. We nodigen je daarom uit om op ons
feestje te komen op zaterdag 7 juli as bij Gasterij de Meent in
Beusichem. Vanaf het terras van de Gasterij zullen wij je op een
gezellige middag vol muziek trakteren. Om 15.30u start de middag met
muziek van onze opleidingsorkesten Step1 en Step2. Rond 16u geven
zij het stokje over aan het Boso Wind Orchestra, de harmonie van
Excelsior. De middag wordt rond 17u afgesloten door ons dweilorkest
de Korenmaaiers. Wij zorgen voor gezellige muziek. Gasterij de Meent
is open voor hapjes en drankjes. En als het weer meewerkt kan er
ondertussen ook nog gezwommen en gespeeld worden op de Meent.
Wil je ons een verjaardagscadeautje geven? Wordt dan structureel
donateur van Excelsior of gooi een eenmalige gift op 7 juli in onze 'bas'.

Welzijn Rivierstroom | Vrijwilligerssteunpunt
Het bemiddelen van vrijwilligers, ondersteuning van
vrijwilligersorganisaties, het organiseren van trainingen en het helpen
realiseren van initiatieven, zijn de belangrijkste activiteiten van
Vrijwilligerssteunpunt Buren. Elke inwoner van Buren kan hierbij terecht.
Bijvoorbeeld om vrijwilligerswerk te vinden. Vrijwilligerssteunpunt Buren
beschikt over een digitale vacaturebank. Iemand die vrijwilligerswerk
zoekt kan daarin kijken, maar ook buiten de vacaturebank om zijn er
veel mogelijkheden. Medewerkers van het Vrijwilligerssteunpunt zijn
goed op de hoogte en helpen vrijwilligerswerk te vinden waar mensen
zich fijn bij voelen en dat bij hen past.
Vrijwilligerssteunpunt in Buren is een onderdeel van Welzijn
Rivierstroom. Meer informatie is te vinden op
www.welzijnrivierstroom.nl. Contact: 0344-602337 of
VrijwilligersBuren@welzijnrivierstroom.nl.

Dorpshuis Zoetzand zoekt schoonmaakhulp
Het Zoetzand is op zoek naar een gezellige man of vrouw die op
donderdagochtend 2 uurtjes mee wil schoonmaken in 't Zoetzand. Ben
jij deze hardwerkende gezellige persoon, stuur dan een berichtje naar
secretariaatzoetzand@gmail.com.

Beusichem Leeft | website
Houdt onze website www.beusichemleeft.nl in de gaten voor meer
informatie. Nieuws of advertentie plaatsen? Neem contact op via
info@beusichemleeft.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.

