Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda december
Dinsdag 10 dec. Wandeling
PMC. Een rondwandeling
van 12,5 km. in de omgeving
Tiel over voornamelijk
verharde paden. Starten om
9.00 uur vanaf "Restaurant
en loungebar de 3Zussen"
Tiel. Vertrek vanuit de Markt
om 8.30 uur.
Dinsdag 10 dec. 19.3021.45 uur in het Zoetzand.
Buurten over Beusichem met
de gemeente Buren.
Dinsdag 10 dec. 19.3022.00 in Lienden. Workshop
foto’s en privacy door Jan
van Vegchel, juridisch
adviseur bij een advocatenkantoor.
Woensdag 11 dec. in het
Zoetzand 14.00 uur
SeniorenAanBod
Gezellige middag: kaarten,
rummycuppen, biljarten of
gewoon lekker bijpraten
onder het genot van een
kopje koffie of thee.
Donderdag 12 dec. 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.
Vrijdag 13 dec. Huis van de
Buurt in het Zoetzand van
10.00-12.00 uur
Gezellig samenzijn met koffie
of thee voor iedereen. Extra
activiteit schilderen in
kerststijl.
Zaterdag 14 dec. van 16.0019.00 uur. Kerstborrel aan de
Markt bij de kerk,
georganiseerd door de
Oranje Vereniging
Beusichem.

Collectieve zonne-energie, ook voor inwoners van
Beusichem
Energiecoöperatie eCoBuren organiseert samen met een tweetal
ondernemers op de Hennisdijk 7 (Wilgje Buitensport) en Hennisdijk 8 in
Buren een zonnedak installatie. Door middel van een postcoderoos
project kunnen inwoners van Beusichem ook meedoen.
Meer informatie op: https://www.ecoburen.nl/site/postcoderoos

Dinsdag 10 december Buurten over Beusichem met de
gemeente Buren
De gemeente Buren wil graag met u in gesprek over de toekomst van
Beusichem. Daarom organiseert de gemeente een bewonersavond
waar onderwerpen zoals wonen, groen, ontmoetingsplekken en voorzieningen maar ook verkeersvraagstukken op de agenda staan.
Bovendien is er volop ruimte voor onderwerpen die u belangrijk vindt
Datum: Dinsdag 10 december van 19.30-21.45 uur, inloop om 19.15 uur
in het Zoetzand. Met presentaties over de kenmerken en vraagstukken
voor Beusichem en het project over verkeer en 2 workshoprondes.

NLdoet 2020 – meld snel uw klus aan!
Er zijn maar liefst ruim 2900 klussen aangemeld voor NLdoet op 13 en
14 maart 2020. Een fantastische tussenstand, maar daardoor gaat het
ook hard met ons budget. Heeft uw organisatie geld nodig om een klus
te laten klaren? Wees er dan snel bij! KIjk op www.nldoet.nl

Burgemeester bezocht diamanten huwelijkspaar in
Beusichem
Burgemeester J.A. de Boer bracht op dinsdag 3 december j.l. een
felicitatiebezoek aan het echtpaar de heer A. London en mevrouw W.
London-Alblas in Beusichem. Het echtpaar is die dag 60 jaar getrouwd.

Publieksbalie gesloten op vrijdag 13 december
In verband met systeemwerkzaamheden zijn de publieksbalies van de
gemeente Buren op vrijdag 13 december 2019 gesloten. Deze dag
kunnen er geen Burgerzaken-producten (paspoort, identiteitskaart,
rijbewijs, VOG, uittreksels ed) aangevraagd of opgehaald worden.
Ook kunnen er geen aangiften gedaan worden bij de burgerlijke stand.
Donderdag 12 december is het niet mogelijk om spoedaanvragen te
doen voor reisdocumenten en/of rijbewijzen.

Kerstconcert Excelsior op 21 december
Op zaterdagavond 21 december geeft Excelsior een
kerstconcert. Tijdens het concert zal zowel het opstaporkest Step1 als
de harmonie, het Boso Wind Orchestra optreden. U zult worden verrast
door bekende en onbekende kerstmuziek waarmee u geheel in de
kerststemming zal komen. Denk aan Drivin' home for Christmas en
Feliz Navidad. Veel kerstnummers worden in jazz of blues stijl
gespeeld, waardoor het een swingende avond belooft te worden.Dit
concert wordt gegeven in de Beusichemse Kerk. Het betreft uitsluitend
een concert, er zal geen kerkdienst worden gegeven. Het concert begint
om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.45 uur. Entreekaarten zijn aan
de deur verkrijgbaar voor 5 euro. Kinderen mogen gratis komen
luisteren.

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.

