Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda Oktober
Dinsdag 16 oktober
Wandeling PMC
We gaan de Heuvelrugroute
Leersumse Veld lopen.
Een wandeling van 11 km.

We starten om 9 uur bij
horeca Darthuizen:
Rijksstraatweg 315, 3956 CP
Leersum. Vertrek vanaf de
Markt om 8.15u !! Let op iets
eerder ivm. de pont. Meld je
aan bij Sandra, 06-24145655.

Theater Heerenlogement
Dinsdag 16 oktober:
Victor Villena & Fernando
Otero
Woensdag 17 oktober:
Patrick Laurey – Neerlands
Hoop (try-out)
Donderdag 18 oktober:
Pieter Derks – Voor wat
het waard is (try-out)
Senioren Aanbod: 17
oktober
12.00uur Zoetzand-diner
Voor 14 okt aanmelden, tel.
501377.
14.00 Bingomiddag
4 rondjes Bingo voor € 3,00.
Na afloop nog gelegenheid
voor een spelletje of een
praatje. Boeken ruilen.

Donderdagavond 18
oktober 20.00 uur. In de
kantine van BZS.
Informatie- avond Walking
football
Vrijdag 19 oktober
Huis van de Buurt in het
Zoetzand 10.00-12.00 uur
Boekenuitleen, kopje
koffie, een praatje,
handwerken etc. en extra:
geurzakjes maken (voor
vervoer bel: 06-15025083).

In Balans Meer Bewegen voor Ouderen
Vindt u het leuk om in een groep op muziek te bewegen? Dan is In
Balans Meer Bewegen voor Ouderen wat voor u. Tijdens deze
lessen wordt er aandacht besteed aan:
- Evenwicht en balans die ervoor zorgen dat je steviger staat en de
kans op vallen vermindert.
- Coördinatie, nadenken en geheugen
- Arm- en beenbewegingen
- Lekker ontspannen bewegen
- Sociale contacten en gezelligheid.
Wanneer? Dinsdag 13.15-14.00 in het Paramedisch Centrum (PMC)
Beusichem. Interesse? Kom een gratis proefles volgen!!
Meer info: Welzijn Rivierstroom 0344-602337 of email

naar: info@welzijnrivierstroom.nl

Vrijdag 19 oktober Oliebollenactie v.v. B.Z.S.
Op vrijdag 19 oktober a.s. zal door de v.v. B.Z.S. wederom een grote
oliebollenactie worden georganiseerd. Tussen 18.00 en 20.00 uur
zullen (jeugd)leden van de v.v. B.Z.S. huis aan huis in Beusichem,
Zoelmond, Asch en Ravenswaay oliebollen uitventen.
Dit zijn heerlijke verse oliebollen, ’s middags gebakken door bakker
Immink uit Beusichem. Een zak oliebollen kost 5 Euro. Doel van deze
actie, waar circa 50 leden van de v.v. B.Z.S. aan mee zullen doen, is
het mogelijk maken van verschillende activiteiten voor met name de
jeugd van de voetbalvereniging. Zoals de jaarlijkse jeugddagen, die al
meer dan 25 jaar in de herfstvakantie (dit jaar op 24 en 25 oktober)
worden georganiseerd en waaraan alle jeugdleden van de v.v. B.Z.S.
kunnen meedoen.

De gemeente Buren is financieel gezond.
De begroting voor 2019 en de drie jaren daarna is sluitend. Dat
betekent dat uitgaven en inkomsten in balans zijn. Er zijn voldoende
reserves om tegenvallers op te vangen en er is financiële ruimte voor
nieuwe activiteiten.

“Ik ben ontzettend blij met de begroting die we presenteren. De
kernwoorden in ons coalitieakkoord zijn: samen, proactief en
kerngericht. Dat zie je terug in de begroting. Niet alleen in
woorden maar vooral in daden. We willen op een andere manier
gaan werken. Samen met inwoners en de omgeving. 2019 is een
jaar dat in het teken staat van opbouwen. We ontwikkelen een
aantal visies en richten processen in. Daarmee ligt er een goede
basis om de jaren daarna onze ambities waar te maken”, zegt
wethouder Sietske Klein de Jong.

Zaterdag 3 november Bedrijvenplein
Beusichem Leeft organiseert een soort beurs voor lokale
ondernemende inwoners waar zij zich kunnen presenteren aan de
bewoners en aan elkaar. Vijftiental 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.

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.

