Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda Oktober
Dinsdag 9 oktober
Wandeling PMC
Deze keer een wandeling
rond Buren en Buurmalsen
van ongeveer 15,6 km. Om 9
uur verzamelen we in Buren
op de parkeerplaats bij het
pannenkoekenhuis. Vertrek
vanaf de Markt om 8.45u.
voor wie mee wil rijden. Na
afloop kunnen we koffie
drinken in Buren bij "Koffie en
Kunst”. Meld je aan bij
Sandra, 06-24145655.
Senioren Aanbod: 10 okt
14.00 in het Zoetzand.
Themamiddag: Vooraf:
kaarten, rummycuppen,
biljarten of gewoon lekker
bijpraten onder het genot van
koffie of thee.
Vanaf 16:00 tot ca. 17:00
uur: JB Food uit Eck en
Wiel stelt zich voor.
Zij zijn gespecialiseerd in het
verzorgen van uitstekende
maaltijden voor o.a. senioren.
U kunt van verschillende
gerechten proeven, zodat u
een indruk krijgt van de
maaltijden, die u bij hen kunt
bestellen.
Vrijdag 12 oktober
Huis van de Buurt in het
Zoetzand 10.00-12.00 uur
Boekenuitleen, kopje koffie,
een praatje, handwerken etc.
en extra: schilderen (voor
vervoer bel: 06-15025083).
Zaterdag 12 oktober 21.0002.00 uur. Hollandse avond
in het Zoetzand.
Donderdagavond 18
oktober 20.00 uur. In de
kantine van BZS. Informatieavond Walking football

.

Brocantemarkt 13 oktober kerk Beusichem
Zaterdag 13 oktober van 10.00 tot 14.00 uur vindt in het kerkgebouw
Beusichem weer een gezellige markt plaats met een verloting en mooie
prijzen. De markt biedt een ruim aanbod aan brocante, kaarten, jam,
sieraden, puzzels, handwerk, boeken, prachtige bloemstukjes, warme
wafels en een sjoelcompetitie. Dit alles om geld bijeen te brengen voor
het instandhouden van het pastoraat en eredienst van de Protestantse
Gemeente Beusichem-Zoelmond.

Hollandse avond 13 oktober in het Zoetzand
Met feest DJ Maarten, Dirk Meeldijk & Frans Duijts. In het Zoetzand van
21.00 uur tot 02.00 uur. Kaartjes in de voorverkoop 12 Euro, kaartjes
aan de deur 15 Euro. Verdere info: www.dorpshuiszoetzand.nl

Jeugddienst zondag 14 oktober
Waar: Kerk aan de Markt in Beusichem
Aanvang: 10:00 uur. Kerk open vanaf 09.30 uur.
Deze jeugddienst staat in het teken van het thema van de Kinderboekenweek (3-14 okt.): Vriendschap. De band Bertus en de Refo’s
begeleidt de liederen. Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting rond
fris, thee en koffie. Heb je interesse om de dienst bij te wonen? Ben je
jong of oud, wel of niet bekend met onze kerk? Je bent van harte
welkom! Toegang is gratis! Oppas voor kinderen 0-8 jaar is aanwezig.

Laat Beusichem zien wat je te bieden hebt.
In Beusichem en omgeving zijn zoveel ondernemende inwoners, helaas
heeft niet iedereen het overzicht wat er allemaal voorhanden is.
Computerreparatie, pedicure, catering, klussenbedrijf, gastouder, yoga,
webdesign, hondenuitlaatservice, schoonheidsspecialiste,
shiatsutherapie en zo kunnen we nog even doorgaan.
Wij willen de herkenbaarheid en vindbaarheid voor deze ondernemers
verbeteren. Op zaterdagmiddag 3 november organiseert Beusichem
Leeft het Bedrijvenplein, een soort beurs voor lokale ondernemende
inwoners waar zij zich kunnen presenteren aan de bewoners en aan
elkaar.
Een tiental ondernemers heeft zich inmiddels aangemeld. Er kunnen er
echter nog veel meer bij.
Deelname is gratis.
Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en toch geïnteresseerd
zijn, neem dan contact op en mail naar: info@beusichemleeft.nl.

Walking football bij BZS
Senior en voetballiefhebber? Dan is walking football iets voor u.
Kom naar de informatie-avond op donderdag 18 oktober bij BZS,
aanvang 20.00 uur. Op deze avond kunt u terecht voor alle ins en outs
rondom het Walking Football.

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.

