Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda
Dinsdag 18 september
Wandeling PMC Beusichem.
Wandelen in het buitengebied van Lienden. Vertrek
om 9:00 uur vanaf Natuurlijk
Gruun, Zijveling 1 Ommeren.
Vertrek vanaf de Markt om
8:30 uur, voor wie wil
meerijden.
Woensdag 19 september
Huis van de Buurt
’t Zoetzand 10-12 uur
Gezellig samen zijn met een
kopje koffie. De extra activiteit
is pompoenworkshop.
Vrijdag 21 september
De Bruine Kip, 21:00 uur.
Stevige Rhythm and Blues
met de band Down by the
Jetty.
Zaterdag 22 september
Bloemrijk Beusichem
Zoelmond. Die dag staat
Bloemrijk Beusichem
Zoelmond op de weekmarkt
in Beusichem om te vertellen
hoe leuk ’t is om met elkaar
Beusichem en Zoelmond nog
bloemrijker te maken.
Dinsdag 25 september
Informatiebijeenkomst van
het beplantingsproject
‘Beusichem, Zoelmond en
Ravenswaaij in het Groen’.
Inloop 19.45 uur in dorpshuis
’t Zoetzand. Adviseur Saskia
Bemer van SLG geeft een
presentatie over het
landschap.
Zaterdag 3 november
Beusichem Leeft organiseert
een Bedrijvenplein in ’t
Zoetzand. Lokale beurs voor
ondernemers om zich te laten
zien aan elkaar en aan
inwoners van Beusichem.

Bloemrijk Beusichem Zoelmond
Tijdens de Burendag op zaterdag 22 september a.s. staat Bloemrijk
Beusichem Zoelmond weer op de weekmarkt in Beusichem! We
vertellen daar hoe leuk ’t is om met elkaar Beusichem en Zoelmond nog
bloemrijker te maken…en heb je zin om hier ook wat tijd in te
steken….meld je dan als vrijwilliger! Ook gaan we die ochtend de
perkjes rond de kerk ‘opfrissen’ en wat bollen in de grond stoppen voor
een vrolijk voorjaar!! Kom dus die ochtend naar de markt en steun ons
werk (dat kan natuurlijk ook d.m.v. een financiële bijdrage!).

Collectanten gezocht voor MS fonds
Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van het centraal
zenuwstelsel. Het zenuwstelsel is van groot belang: het vormt het
besturingssysteem voor het functioneren van het hele lichaam. Het
centraal zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, oogzenuwen en het
ruggenmerg. Het is een chronische ziekte die nog niet te genezen is. In
Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS. Daar komen elk jaar
800 mensen bij. Het nationaal MS fonds maakt zich sterk tegen MS en
investeert in onderzoeken om MS te genezen. Hebt u, in de week van
19 t/m 24 november, tijd om te collecteren bij u in de straat/buurt?
Neem dan contact op met Meta den Boestert: metadenboestert@live.nl
of 06 46318977.

B.Z.S. faciliteert walking football
Een leven lang voetbal klinkt als muziek in de oren, maar tot op heden
was dat bij B.Z.S niet mogelijk. Gelukkig gaat B.Z.S. dit op korte termijn
wel faciliteren en komt er een nieuwe tak aan de voetbalboom. Naast het
mannen en vrouwen voetbal verwelkomt B.Z.S. de B.Z.S. Oldstars.
Bij de Oldstars wordt gespeeld volgens het walking football principe en
hoewel de primaire doelgroep de 55 plussers is, is iedereen welkom die
nog een potje voetbal wil spelen maar al dat geren tegen die jongere
tegenstanders wel gezien heeft of door blessures niet meer in staat is
om regulier te voetballen. Bij de Oldstars is iedereen weer gelijk: “Geen
geren, geen slidings en geen lichamelijk contact”. Kortom de Oldstars
zijn een ideale mogelijkheid om nog jarenlang, blessurevrij, door te
voetballen of juist de draad op te pakken omdat je zowel een stukje
fysieke inspanning als de sociale contacten bent gaan missen. Als u
twijfelt, omdat u zich wellicht te oud voelt: er zijn voorbeelden van
spelers die de respectabele leeftijd van 78 jaar hebben bereikt en nog
iedere week meetrainen en periodiek een wedstrijdje spelen.
In september organiseert B.Z.S. een informatie avond waarin de plannen
verder worden toegelicht en belangstellenden zich direct in kunnen
schrijven. Wilt u graag in teamverband weer wat extra beweging, waarbij
naast het sportieve deel het sociale aspect minstens zo belangrijk is, kom
dan naar de informatie avond. U kunt zich via de website van BZS
(www.vv-bzs.nl) aanmelden voor de informatie avond door op de home
pagina op de link naar de Old Stars te klikken, waarna u per mail op de
hoogte wordt gesteld wanneer deze informatie avond plaats vindt.

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.

