Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda
Woensdag 31 oktober
Het Zoetzand
Senioren Aanbod om
12.00 uur. Een gezellig
kopje koffie met activiteit.
Donderdag 1 november
Leerpunt in het
‘t Zoetzand 13.00- 15.00 u
Beter leren schrijven, lezen
omgaan met computers en
internet. Een docent van
ROC River is aanwezig om
te helpen.
Vrijdag 2 november
Huis van de Buurt in het
Zoetzand 10.00-12.00 uur
Boekenuitleen, kopje
koffie, een praatje,
handwerken etc. en als
extra activiteit:
handwerken (voor vervoer
bel: 06-15025083).
Zaterdag 3 november
Beusichem Leeft
organiseert het
Beusichemse
Bedrijvenplein. Een beurs
voor lokale ondernemende
inwoners. Aanvang 14:00
uur. Dorpshuis ’t Zoetzand.
Zondag 4 november
Grandcafe De Blusser
14:30 – 17:30 uur
Dutch Old Timers met Jazz
Gospel zanger en
gastoptredens. Een
bruisende middag met
gratis hapjes.

Beusichemse bedrijvenplein
Zaterdag 3 november
14.00 – 17.00 uur ’t Zoetzand
Ontmoetingsplaats voor inwoners en bedrijven
Aankomende zaterdag is het zover! Beusichem Leeft organiseert
het Beusichemse Bedrijvenplein, vanaf 14:00 uur in Dorpshuis ‘t
Zoetzand. U bent als inwoner van Beusichem en omliggende
dorpen van harte welkom.
Het wordt een ontmoetingsplaats voor inwoners en bedrijven met
proeverijen en demonstraties. U kunt bijvoorbeeld echte
Beusichemse appelsap van hoogstamfruit proeven en is er heerlijk
gratis ijs! Maak kennis met een hondenuitlaatservice, een
behandelaar van sportblessures, kinderopvang, begeleiders en
coaches. Speciaal voor de kinderen zijn er knutselactiviteiten.
Tot op heden hebben de volgende ondernemers zich aangemeld:
- Wilco Ambachtelijk ijs
- Fit Gewicht in Evenwicht
- Maat Shiatsu
- Natasja Buys Interieurstyling- en ontwerp
- De Blije Bende Hondenuitlaatservice
- Van den Berg kantoormeubilair
- SmartHomeControl
- Kersen- en theetuin
- Praktijk Ralph Delpeut
- Bloom Yoga & Pilates studio
- Epona Coaching
- Feelgoods romans van Mariska
- Anker Mediation Coach
- Re-creatio.nl
- Boer’n gezelligheid
- Miss Eyebrow
- Gemeente Buren
- ParaMedisch Centrum
- Kinderopvang Rivierenland
De toegang is gratis en u hoeft zich van te voren niet aan te
melden. Graag tot ziens op zaterdag 3 november!

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.

