Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda
Dinsdag 21 november
Op safari op de Utrechtse
heuvels Wandelroute van
11,5 km, start 9.00 uur in Elst
06-15569633/06-24145655.
Dinsdag 21 november
Toneelgroep ‘t Volk
Het Heerenlogement
Aanvang 20.30 uur
Woensdag 22 november
SeniorenAanbod
Het Zoetzand
12.00 uur: diner
Aanmelden tel. 501377.
14.00 uur: bingo
4 rondjes voor € 3,--.
Vrijdag 24 november
Huis van de Buurt
Het Zoetzand
10.00 – 12.00 uur
Sint-workshop!
Vrijdag 24 november
Bollen
poten
aan
de
Beijertstraat: interesse om
te helpen met Bloemrijk
Beusichem?
Zaterdag 25 november
13.00 uur: aankomst
Sinterklaas bij ’t Veerhuijs;
14.00 uur: Kidz-DJ
www.facebook.com/sinterklaasi
nbeusichem
Zaterdag 25 november
Kaartavond
Café de Poort
Aanvang 20.00 uur
Zondag 26 november
Together Worship team
Zangdienst in de kerk
(zie toelichting)
Dinsdag 28 november
Ondernemersbijeenkomst
De Blusser
19.30 – 20.00 uur
(zie toelichting)

Ondernemers | ontmoeting | webmarketing
Stichting Beusichem Leeft heeft een heel dorps, maar tegelijk ook juist
heel werelds voorstel voor Beusichemse bedrijven.
We willen met de ondernemers in gesprek komen over het opzetten van
een bedrijfsgalerij op de website Beusichem Leeft. Dat klinkt misschien
dorps, maar we willen de bewoners en bedrijven namelijk dichter bij
elkaar brengen. Met hulp van VIP Marketing kan de vindbaarheid op het
web met sprongen vooruit gaan; dorps èn gelijk werelds dus. Daarnaast
vragen we de ondernemers het werk van Beusichem Leeft te
ondersteunen en u mee te laten profiteren van alle bezoekers op aan
onze website. Dit kan door uw logo/bedrijfsgegevens aan te
leveren. Deze plaatsen wij dan een jaar lang op onze website. Het tarief
hiervoor bedraagt € 50,00 per jaar en een voorbeeld van
een advertentie vindt u op www.beusichemleeft.nl/site/ondernemers.
Op dinsdag 28 november van 19.30 – 20.00 uur ontmoeten we alle
ondernemers graag in de Blusser. Informatie en opgeven via
info@beusichemleeft.nl.

Together Worshipteam in Kerk Beusichem
Op 26 november verzorgt Remco Hakkert met zijn Together Worship
team een zangdienst in de Beusichemse kerk. Deze groep is bekend
van radio en tv. Zij trekken door het hele land en verzorgen complete
diensten in alle kerken. De dienst bevat bijbellezing, gebed, zang en
solozang. Toegang gratis! (Tijdens de dienst wordt een collecte
gehouden.). De avond begint om 19.00 uur en de deur gaat 18.30 uur
open. Iedereen is van harte welkom!

Excelsior zoekt snuffelmarktspullen.
De opbrengst van onze laatste snuffelmarkt heeft weer 2
nieuwe instrumenten opgeleverd !! Allen hartelijk dank voor de steun
en het aanleveren van artikelen. WIJ BLIJVEN OP ZOEK NAAR
GOEDE EN BRUIKBARE SPULLEN ! Als u iets voor ons heeft, wat u
niet meer gebruikt, of wat u wilt schenken aan onze snuffelmarkt, willen
we dit heel graag. We denken dan bijv. aan leuke huishoudelijke zaken
en decoratie artikelen zoals gereedschap, schilderijen,
woondecoratie, (kleine) meubelen, boeken, platen, speelgoed, puzzels,
sierraden en ga zo maar door. Van alles is welkom. U kunt ons bellen
06-30958136 (Gerrit de Graaf ) of 0345-501743 (Arie de Graaf ) en we
halen het bij u op. U kunt ook spullen afgeven bij De Graaf Bloemen in
de Oranjestraat in Beusichem waar wij het dan weer verzamelen.

Oranje Fonds zoekt maatjes
Het Oranje Fonds is op zoek naar maatjes voor Welzijn Rivierstroom ,
maatjes zijn onmisbare vrijwilligers die iemand een steuntje in de rug
bieden. Omdat de vraag groter is dan het aanbod, is er een wachtlijst.
Het Oranje voert daarom campagne om voor projecten als het
maatjesproject van Welzijn Rivierstroom nieuwe vrijwilligers te vinden.
Iedereen die maatje wil worden kan zich aanmelden op
www.maatjesgezocht.nl., vrijwilligers voor verschillende soorten maatjes
zoals iemand die het leuk vindt om mee te aquarelleren, iemand die wil
wandelen om even haar zorgen te vergeten, iemand te helpen met de
boodschappen omdat degene slechtziend is.

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.

