Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda oktober/november

Resultaat oktobermarkt

Dinsdag 29 okt. Wandeling
PMC aan de rand van de
Utrechtse Heuvelrug.
De wandeling is 14 km. lang
maar kan mogelijk ingekort
worden. Vertrek vanaf de
Markt in Beusichem om 8.20
uur.

De Brocantemarkt die werd gehouden op 12 oktober j.l. heeft
€ 6.200,= opgebracht. Dit bedrag zal worden gebruikt ter ondersteuning
van pastoraat en eredienst van de Protestantse Gemeente BeusichemZoelmond. Het was weer een gezellige markt met veel ruimte voor
ontmoeting, leuke aankopen en heel veel kansen om een met een
mooie prijs naar huis te gaan. Dit alles werd mogelijk gemaakt door
sponsoren, vrijwilligers en actieve thuiswerkers. Voor meer informatie
zie https://www.kerkbeusichemzoelmond.nl/

Woensdag 30 okt. 14.00 uur
SeniorenAanBod in het
Zoetzand. Kaarten,
rummycuppen, biljarten of
bijpraten bij een kopje koffie
of thee. Deze keer ook
sjoelcompetitie
Woensdag 30 okt. 20.30 uur
in het Heerenlogement, Eli
Goffa. Een jonge, Belgische
singer-songwriter brengt een
afwisselende set van intieme
liedjes tot opzwepende
bluesy sool met rootsy inslag.
Donderdag 31 okt. in het
Zoetzand van 13.00-15.00
uur Leerpunt. Een docent
van ROC Rivor staat klaar
voor mensen die graag beter
willen leren schrijven, lezen,
rekenen of omgaan met de
computer en internet.

Gratis lidmaatschap voor AutoMobiel
AutoMobiel is een sociale vervoersdienst voor en door inwoners. Het
lidmaatschap voor AutoMobiel is tot 31 december 2019 gratis in de
gemeente Buren!
Voor inwoners zonder vervoer is in de gemeente Buren ‘AutoMobiel’
beschikbaar. Deze vrijwillige vervoersdienst is dé oplossing om van A
naar B te komen. Welzijn Rivierstroom en AutoMobiel van Stichting
Servicepunt Thuiswonen werken hierin samen.Informatie en
lidmaatschap: 088-7004100.

BZS vrouwen 30+ zoekt teamgenoten
BZS heeft inmiddels een groep van 8 vrouwen maar daar kunnen er
nog veel meer bij. De bedoeling is om 1 x per week op woensdagavond
te gaan trainen en af en toe een wedstrijd te spelen (7-tal). Je hoeft niet
een ervaren voetbalster te zijn. Als je maar houdt van gezelligheid en
het leuk vindt om aan je voetbalskills en conditie te werken. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Marion de Ronde-de Hoog via
vrouwen-meisjes.tc@vv-bzs.nl

1 November Halloweentocht in Beusichem

Vrijdag 1 nov. Huis van de
Buurt in het Zoetzand van
10.00-12.00 uur
Gezellig samenzijn met koffie
voor iedereen. De extra
activiteit betreft handwerken.

Deze tocht wordt vrijdag 1 november georganiseerd door de
Beusichemse Quiz en start om 19.00 uur aan de Markt bij café de
Poort. Je hoeft te niet op te geven om mee te lopen, iedereen is van
harte welkom. De route kun je vinden op de Facebookpagina van de
Beusichemse Quiz, ook staat hier hoe aangegeven kan worden dat de
kinderen mogen aanbellen bij uw huis, mits uw huis aan de route ligt.

Vrijdag 1 nov. om 19.00 uur
start Halloweentocht op de
Markt.

2 November wijnproeverij in het Heerenlogement

Zaterdag 2 nov. in het
Zoetzand, Pre-prinsenbal
van 21.00 uur tot 02.00 uur.
Met de gehele avond het
Crazy DJ Team + optredens
van de Partyfriex en de
Zwarte Jongens. Tickets via
www.eventbrite.nl

Zaterdag 2 november vindt de tweede editie plaats van de
Beusichemse wijnproeverij. Tijdens dit gratis evenement bent u welkom
in het Heerenlogement aan de Markt 31 om te proeven van een
diversiteit aan wijnen. Vanaf 15.00 uur is een ieder welkom. Het
proeven van de wijnen is gratis en duurt tot 19.00 uur. De middag zal
garant staan voor gezelligheid en kennismaking met buurtgenoten.
Desgewenst kan uitsluitend genoten worden van een viergangendiner
voor slechts €35.-. Info te vinden op de Facebookpagina van het
Heerenlogement.

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.

