Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda november
Dinsdag 12 november
Wandeling PMC
8.20uur vertrek Markt in
Beusichem ivm de pont.
Wandeling van 11-13km
langs de Kromme Rijn bij
Cothen en over de
verschillende landgoederen
van de Langbroekerwetering.
Dinsdag 12 november
SeniorenAanbod
17.00uur GroeneEik Diner
Aanmelden 502560 of
502572
Woensdag 13 november
SeniorenAanbod
Themamiddag - Jannie de
Ronde van Twinkel leidt u
door een palet van kleuren,
om u te helpen de juiste kleur
kleding en accessoires aan te
schaffen, die het beste bij u
passen.
Woensdag 13 november
Theater Heerlogement
Aanvang 20.30 uur.
Micheline van Hautem en
Erwin van Ligten.
Zing, vecht, huil, bid….
Ze gaan naar de kern van
een lied en dagen elkaar uit.
Dat deden ze al met Jacques
Brel, nu doen ze het met
Ramses Shaffy.
Donderdag 14 november
Leerpunt ’t Zoetzand
Aanvang 13.00 uur.
Inwoners kunnen beter leren
schrijven, lezen, rekenen,
omgaan met de computer en
internet.
Vrijdag 15 november
Huis van de Buurt
’t Zoetzand 10.00–12.00 uur
Een lekker kopje koffie, met
extra activiteit spelochtend.
(voor vervoer: 06 15025083).

Elke Dinsdag - Meer Bewegen voor 55+
in ’t Zoetzand van 13.15-14.00uur
Beusichem in balans. Kosten € 15,- per maand.
Meer info bij Welzijn Rivierstroom 0344-602337 of Marry 06-19808137

Schiet in de roos bij Schietvereniging WillemTell
Iedere vrijdagavond schieten wij in Dorpshuis 't Zoetzand in Beusichem
vanaf 20.00 uur tot 22.30 uur. Iedereen vanaf 15 jaar kan een gratis
proefles krijgen, wij schieten met 4.5 mm luchtdruk geweren knielend op
een afstand van 9 meter er zijn in totaal 8 verenigingen in de Betuwe
waar Willem-Tell een competitie mee schiet. Wij zien u graag op een
van onze oefenavonden en voor eventueel meer info, stuur een email
naar hdebie1@hotmail.com

Verslag informateur 11 november
bekendgemaakt
Informateur Wouter de Jong heeft de gesprekken met alle fracties en
andere betrokkenen afgerond. De Jong zal maandag 11 november
tijdens een openbare vergadering verslag doen van zijn
werkzaamheden. Ook zal hij de gemeenteraad zijn advies geven over
hoe de verschillende partijen het beste kunnen samenwerken. De
openbare informatiebijeenkomst begint om 19.00 uur en vindt plaats in
de raadzaal van het gemeentehuis in Maurik.

Oliebollen actie Excelsior
Zaterdag 23 november verkoopt Muziekvereniging Excelsior van 10.00
tot 13.00 uur oliebollen op de markt in Beusichem.
8 Oliebollen voor maar €5,-! De oliebollen worden gemaakt door Bakker
Immink. De opbrengst komt ten goede van ons vereniging.
Tijdens deze actie zijn we ook beschikbaar om meer informatie over de
vereniging te geven.

Sinterklaasintocht in Beusichem op
Zaterdag 23 november
De zomer is dan toch ècht voorbij en het gure weer heeft zijn intrede
gedaan. Dat maakt dat het Sinterklaas Comité alweer druk bezig is om
de Sint naar Beusichem te halen. Logistiek heeft dit nog wat voet in de
aarde, waar moet de Sint zijn helikopter landen en waar laten we alle
lieve kindjes om de Sint te verwelkomen?
Dit jaar is de ontvangst nog een verrassing, maar uiteraard hebben we
weer een Pietendisco voor jullie geregeld in 't Zoetzand. Dus naast je
mijter en pietenmuts moet je ook je dansschoenen aantrekken!
Het ontvangst van de Sint en zijn Pietenvrienden staat gepland op
18.15 uur op de Markt in Beusichem.
De Sint weet natuurlijk een hoop, zijn boek staat vol met allemaal
weetjes over de kindjes uit Beusichem en Zoelmond, maar misschien
kunnen we hem een beetje helpen om op je mijter of pietenmuts even je
naam te zetten. De Sint & zijn pieten hebben al laten weten dat ze er
ontzettend veel zin in hebben! Jullie ook?!

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.

