Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda november
Dinsdag 13 november.
Wandeling PMC in Ophemert via de uiterwaarden
richting Varik en Heesselt
van ong. 15 km.
Start om 9 uur bij restaurant
het Dijkhuis in Ophemert,
Waalbandijk 33. Vertrek
vanaf de Markt in Beusichem
om 8.30 uur. Telefoonnr.
Sandra 06-24145655.
Woensdag 14 november
Senioren aanBod om 14.00
gezellige middag in het
Zoetzand (presentatie Kees
Diks gaat niet door).
Woensdag 14 november
Theater Heerenlogement
Aanvang: 20:30 uur.
Nathalie Baartman.
Voorstelling Breek (try-out).
Entree 15 Euro.
Vrijdag 16 november
Huis van de Buurt in het
Zoetzand 10.00 uur -12.00
uur Boekenuitleen, een
praatje, handwerken etc. en
extra sjaal workshop (voor
vervoer: 06-15025083).
Zaterdag 17 november van
09.30-13.30 uur oliebollenverkoop op de Markt en
optreden van de
Korenmaaiers.
Zaterdag 17 november
Johannes Wijnproeverij.
Van 15.30-17.30 uur in de
kerk in Zoelmond.
Zaterdag 17 november
Johannes stamppotbuffet.
Vanaf 18.00 uur in de kerk
in Zoelmond.
Zaterdag 24 november om
18.00 uur intocht
Sinterklaas bij ’t Veer.

1e Bedrijvenplein Beusichem
Op zaterdag 3 november hielden we voor het eerst een bedrijvenplein
in het Zoetzand voor ondernemers en/of ondernemende inwoners van
Beusichem en omgeving. Bij deze willen we onze dank uitspreken naar
alle deelnemers en bezoekers voor het succes van het 1e Beusichemse
bedrijvenplein. Wat Beusichem Leeft betreft is dit evenement zeker voor
herhaling vatbaar dus … tot volgend jaar!

Oliebollen actie Muziekvereniging Excelsior
Zaterdag 17 november verkoopt Excelsior van 9.30 tot 13.30 uur
oliebollen op de Markt in Beusichem. 8 Oliebollen voor maar €5 !
De oliebollen worden gemaakt door Bakker Immink. Tijdens deze actie
is men ook beschikbaar om meer informatie over de vereniging te
geven. Daarnaast zijn er ook muzikale optredens van De Korenmaaiers.
Wilt u alvast oliebollen bestellen? Dat kan! Stuur een mail met uw
gegevens naar oliebol@excelsior-beusichem.nl
Vanaf 2 zakken worden ze bij u thuis bezorgd!

Johannes Wijnproeverij zaterdag 17
november
De feestelijke december maand staat weer voor de deur. De hoogste
tijd om na te denken over een lekkere wijn voor al die bijzondere
momenten. Dan mag u de wijnproeverij met wijnen van Klaas
Drupsteen niet missen. Wanneer u wilt proeven, kunt u voor 10 Euro
een glas ‘huren’ en zijn er heerlijke bijpassende hapjes. Met de
opbrengst wordt bijgedragen aan de instandhouding van de
kerkgebouwen. Van 15.30 – 17.30 uur in de kerk in Zoelmond.

Johannes Stamppot zaterdag 17 november
Het Johannes Genootschap organiseert samen met Slagerij De Bruin
weer een traditioneel stamppot buffet in de kerk in Zoelmond, echt een
traditie. Vanaf 18.00 uur. We sluiten af met een toetjes buffet van
Wilma’s Keuken. Voor een bedrag van 15 Euro per persoon (kinderen
onder de 12 jaar betalen 6 Euro) kunt u meegenieten van verse bereide
stamppotten met worst en de toetjes, inclusief twee consumpties.
Opgeven voor de maaltijd kan tot 12 november via
teska@betuwshart.nl of via 06-53467907. Met de opbrengst wordt
bijgedragen aan de instandhouding van de kerkgebouwen.

Intocht Sinterklaas 24 november
Op zaterdag 24 november komt Sinterklaas met zijn pieten aan in
Beusichem. De boot komt dit jaar om 18.00 uur aan bij 't veer. Willen
jullie in verband met de veiligheid te voet of met de fiets komen? Na de
aankomst wordt gezamenlijk naar 't Zoetzand gelopen. Hier is een
gezellige pietendisco en kunnen de kinderen bij Sinterklaas langs.
De toegang is gratis.
Het zou leuk zijn als alle kinderen een lampion of een ander sfeervol
lichtje meenemen, zodat het een mooie sfeervolle stoet wordt.
Rond 20.00 uur zal Sinterklaas uitgezwaaid worden.
sinterklaasinbeusichem@hotmail.com
www.facebook.com/sinterklaasinbeusichem

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.

