Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda

Burendag 28 september

Maandag 16 sept. van 20.00
tot 22.00 uur.
Informatieavond energietransitie en energieadvies
op maat. In dorpshuis de
Rozenhoek. Aanmelden via
www.ecoburen.nl

Burendag wordt ieder jaar op de 4e zaterdag September gevierd, ook in
Beusichem. Extra ondersteuning is hierbij altijd gewenst.

Dinsdag 17 sept.
Wandeling De Groene
Wissel, Waalbandijk
33,Ophemert.
Vertrek markt: 8.30 uur.
Dinsdag 17 sept.
Astillero Quilombo Theater
Heerenlogement 20.30 uur
Astillero. Zes jonge
gedreven muzikanten uit
Buenos Aires spelen de
tango van nu.
Woensdag 18 sept.
SeniorenAanBod in het
Zoetzand.
Om 12.00 uur Zoetzanddiner.
Vanaf 14.00 uur Bingomiddag. Na afloop nog
gelegenheid voor een
spelletje of een praatje.
Donderdag 19 sept. in het
Zoetzand van 13.00-15.00
uur Leerpunt voor mensen
die willen leren schrijven,
lezen, rekenen/omgaan met
de computer en internet.
Vrijdag 20 sept.
Huis van de Buurt in het
Zoetzand van 10.00-12.00
uur Gezellig samenzijn met
extra activiteit tas bedrukken.
Zondag 22 sept. ZomerZingZangconcert om 17.00
uur in de kerk in
Beusichem.
Zaterdag 28 sept. Snuffelmarkt Excelsior van 10.0014.00 uur in het Zoetzand.

Tussen 14.00 uur en 16.00 uur wordt het schoolplein van de PWA
school opgeknapt, helpende handjes zijn welkom!
De Stichting Bloemrijk Beusichem-Zoelmond gaat lelijke perkjes en
bermen opknappen door bloembollen te poten en in te zaaien. Wilt u
helpen en de handen uit de mouwen steken? Kom dan naar de Markt,
vanaf 11.00 uur.
Kijk voor verdere informatie op www.burendag.nl/bij-mij-in-de-buurt.

ZomerZingZangconcert 22 september
's Zomers geeft de Beusichemse dirigent en zanger Gerard Legeland
zangweken in Frankrijk: gevorderde amateurzangers werken 1 week
intensief aan hun stem.
Deze weken worden afgesloten met een concert aldaar in het kerkje.
Zondag 22 september wordt dit concert opnieuw gegeven in de kerk in
Beusichem. Het concert begint om 17.00 uur en is gratis toegankelijk.
Het zal rond 18.15 uur afgelopen zijn en er is een collecte na afloop ter
bestrijding van de onkosten.
Aangeboden wordt een afwisselend programma van internationale
koormuziek, afgewisseld door duetten en kleine ensembles.
Dirigent en zangcoach Gerard Legeland, Caecilia Boschman is de
pianist. Wees welkom!

AED reanimatie cursussen
Ook dit jaar organiseert de EHBO vereniging Beusichem-Zoelmond in
november AED en reanimatie cursusavonden in het Dorpshuis van
Asch. Er is geen voorkennis noodzakelijk. U leert hoe u moet
reanimeren en omgaan met een AED-apparaat.
Na het goed doorlopen van deze cursus ontvangt u een certificaat dat
twee jaar geldig is. Het is echter raadzaam om jaarlijks een
herhalingsavond te volgen om uw kennis op peil te houden.
U kunt kiezen uit een cursusavond op 5 of 7 november 2019. Aanvang
20.00 uur. Bij de cursusavonden op 5 november a.s. ligt de nadruk op
herhaling, om de reanimatievaardigheden en kennis op peil te houden.
Nieuwe cursisten betalen de eerste keer € 45,00 p.p., inclusief
certificaat. Cursisten op herhaling (met een geldig certificaat) € 25,00
p.p.
Herhalingslessen voor de EHBO geldig worden gehouden bij Garage
Knobbout V.O.F. aan de Kerswerf 2-4 4112 ME te Beusichem. Voor
meer informatie, mail naar: administratie@ehbo-beusichem.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.

