Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda september
Dinsdag 1 oktober
Wandeling PMC tussen
Lexmond en Meerkerk. Daar
ligt een oerhollands stukje
rivierenland. De
Zouweboezem is beroemd
vanwege de vogelrijkdom
maar ook de Rijsekade is
prachtig.
8.20 uur vertrek vanaf de
markt in Beusichem
Dinsdag 1 oktober,
gemeenteraad, Maurik
19.30. In het gemeentehuis in
Maurik buigt de
gemeenteraad zich onder
meer over kosten van
uitvoering van
werkvoorziening en andere
sociale regelingen.
Dinsdag 1 oktober
Zoetzand, Groene Eik Diner
17.00 uur. Ouderen kunnen
zich aanmelden op het
nummer 0345502560.
Woensdag 2 oktober
Senioren aanBod
‘t Zoetzand
Aanvang 14.00 uur
Kaarten, rummycuppen,
biljarten of gewoon lekker
bijpraten onder het genot van
kopje koffie of thee.
Vrijdag 4 oktober
Huis van de Buurt
’t Zoetzand
10.00 – 12.00 uur
Een lekker kopje koffie, met
extra activiteit: handwerken.
Van harte welkom!

Historische wandelingen Beusichem en Zoelmond
De Historische wandelingen door Beusichem en Zoelmond zijn een aanrader
voor een mooie herfstdag. De oude stoomtramlijn vormt de rode draad in
de wandeling naar Zoelmond. In totaal zijn meer dan 40 belangrijke gebouwen
of landschapselementen opgenomen in de 2 wandelingen (1 naar Zoelmond
en één naar Veerhuys) en toegelicht. De routes zijn al te volgen met een app
op de telefoon. Download de app izi.travel en u vindt eenvoudig
de wandelingen in Beusichem en Zoelmond. Deze komen ook in foldervorm.

Nooit te oud om te voetballen
Ben je ouder dan 35, liefhebber van het spelletje voetbal en hou je van
gezelligheid. Kom trainen op dinsdagavond. 35+ voetbal is op half veld, geen
tackels en buitenspel. Start: 20.15 uur. Toch te intensief? BZS heeft ook
walking football op woensdagavond. Info op secretarisvvbzs@gmail.com.

Rolling Stones tribute in Beusichem
Op zaterdag 5 oktober wordt er in Muziektheater Beusichem een tribute
gebracht aan The Rolling Stones. In een wervelende show zullen de Stones
Sessions het publiek trakteren op nummers als Satisfaction, Paint it Black en
Jumping Jack Flash. Het concert begint om 21.00 uur, zaal (Heerenlogement)
open 20.15 uur. Kaarten op www.muziektheaterbeusichem.nl

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 Beusichem, Zoelmond, Ravenswaay en Asch
bezocht door BZS-leden. Tip: u kunt ze al inslaan voor Oud & Nieuw. In 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.

Oranjevereniging Beusichem, iets voor jou?
Als bestuur van de Oranjevereniging Beusichem kijken we met veel plezier
terug op Koningsdag 2019. Inmiddels zijn we bezig met de voorbereidingen
voor de jaarlijkse Kerstborrel en daarna zullen we starten met de organisatie
van Koningsdag 2020. Lijkt het je leuk onderdeel te zijn van
dit enthousiaste team, mee te denken en samen te werken aan deze
feestelijke dag die Beusichem verbindt? Stuur dan een berichtje
naar: ovbeusichem@gmail.com.

PWA-school zoekt vrijwilligers voor onderhoud plein
De kinderen van de Prins Willem Alexander school in Beusichem hebben een
geweldig schoolplein. Houden we dat zo, dan is er wat hulp nodig. Mail
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.

