Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda Oktober
Dinsdag 8 oktober
Wandeling PMC in de
Kaapse Bossen
8.20 uur vertrek markt
Beusichem. 9.00 uur: St.
Helenalaan 2, Doorn.
Woensdag 9 oktober
Theater Heerenlogement
20.30 uur € 18,-Muziek van AWKWARD i kyd
(try-out)
Woensdag 9 oktober
Senioren aanBod
’t Zoetzand 14.00 uur
Genieten van de Digital Band
Santee.
Donderdag 10 oktober
PMC Beusichem
Graafschapstraat 4a Buren
19.00 -20.30 uur
Relaxter de week door!
Vrijdag 11 oktober
Huis van de Buurt
’t Zoetzand
10.00 – 12.00 uur
Extra activiteit: schilderen.
Vrijdag 11 oktober
BZS oliebollenverkoop
17.00 – 19.00 uur
Huis-aan-huis of om 17.00
uur in de muziektent.
Zaterdag 12 oktober
. Brocantemarkt
10.00 – 14.00 uur
Kerkgebouw Beusichem
. Bedrijvenplein Beus.Leeft
10.00 – 14.00 uur
Op het gras rond de kerk.
Zaterdag 12 oktober
17.00 uur
Heropening sportpark BZS
VV BZS – FC De Rebellen

Oliebollenactie BZS voor geweldige jeugddagen
Vrijdag 11 oktober vindt de jaarlijkse BZS-verkoop plaats van oliebollen van
bakker Immink. Leden van BZS verkopen ze huis aan huis die dag. Tussen
17.00 en 19.00 uur worden en Beusichem, Zoelmond, Ravenswaay en Asch
bezocht door BZS-leden. Tip: u kunt ze al inslaan voor Oud & Nieuw. Op de
muziektent op de markt is ook een verkooppunt op 11 oktober om 17.00 uur.

Beusichems appelsap voor het goede doel
De vrijwilligers van BeusichemLeeft hebben weer Beusichemse appels en
peren geplukt en laten persen voor sap. Deze kunt u bestellen via
info@beusichemleeft.nl. Geweldig om uit te schenken voor gasten of cadeau
te doen. Een fles van een liter kost twee euro. Bij zes flessen, brengen we ze
bij u thuis. De opbrengst gebruikt BeusichemLeeft voor haar activiteiten.

Relaxter de week door
Op deze informatieavond wordt besproken wat stress is en wat het met je
doet. Door middel van gerichte oefeningen brengen we de theorie in praktijk.
Ook worden er praktische tips gegeven. Er zijn geen kosten aan verbonden. De
avond wordt gehouden aan de Graafschapsstraat 4a in Buren op 10 oktober
van 19.00 – 20.30 uur. Graag aanmelden via info@pmc-beusichem.nl of 0345501618, Tamara van der Bij.

Brocantemarkt
Zaterdag 12 oktober vindt van 10.00 uur tot 14.00 uur in het kerkgebouw te
Beusichem weer een gezellige markt plaats. Er is een ruim aanbod aan
brocante, kaarten, jam, sieraden, puzzels, handwerk, boeken, prachtige
bloemstukjes en speelgoed. Er is een verloting met mooie prijzen. Neem de
tijd voor een kopje koffie en een warme wafel en doe mee met de
sjoelcompetitie. Dit alles om geld bijeen te brengen voor het in stand houden
van het pastoraat en de eredienst van de Protestantse Gemeente BeusichemZoelmond.

Bedrijvenplein
Zaterdag 12 oktober is er van 10.00 – 14.00 uur rond het kerkgebouw een
bedrijvenplein. Hierop presenteren zich diverse bedrijven die zeker met iets
‘leuks’ voor de dag zullen komen. Hopelijk trekt dit gezien ook de
Brocantemarkt in de kerk en de wekelijkse versmarkt extra bezoekers!!

Statiegeldactie Coöp in Beusichem
Van oktober t/m december kunnen de klanten van de Coöp Beusichem hun
statiegeld doneren aan SeniorenAanBod. Hiermee hopen zij hun doel te
bereiken n.l. een busreisje met de senioren. Klanten kunnen bij het inleveren
van hun lege flessen op de knop ‘doneren’ van de automaat drukken, zodat
hun statiegeld ten goede komt aan de senioren in Beusichem, Zoelmond e.o.
De Coöp verdubbelt het bedrag!!

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.

