Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda december
Dinsdag 5 december
Rondwandeling: het
Tremelepad (14 km) in
Dreumel. Vertrek om 8.15 uur
vanaf de Markt. Meer
informatie http://www.pmcbeusichem.nl/
Woensdag 6 december
14.00 -17.00 uur Senioren
aan Bod in het Zoetzand. Met
sjoelen en natuurlijk kunt u
kaarten, rummy cuppen,
biljarten enz.
Woensdag 6 december
Van 20.30 – 23.00 uur het
optreden “Kijk haar gaan” van
Anne Neuteboom in Theater
Heerenlogement.
Anne Neuteboom is een
nieuw talent (winnaar 2015
van de jury-en publieksprijs
bij cabaretfestival Cameretten) en zeer de moeite waard
om voor uit de luie stoel te
komen. Entree 13 Euro p.p.
Vrijdag 8 december
Huis van de Buurt in het
Zoetzand met boekenuitleen,
’n praatje, handwerken etc.
en extra: schilderen. Van
10.00 – 12.00 uur (voor
vervoer: 06-15025083).
Zaterdag 9 december
Apres ski party in het
Zoetzand. Van 21.00 uur tot
02.00 uur. DJ Kicken zal
deze avond verzorgen met
zijn Party Klopfer tour. Ook
het Feestteam en de Alpen
Zusjes treden op.
Kaartjes: 15 Euro
voorverkoop, 12 Euro.

Geslaagde avond voor ondernemers over
webmarketing
Op 28 november j.l. waren meerdere ondernemers naar de Blusser
gekomen om met Beusichem Leeft en VIP marketing te praten over het
opzetten van een bedrijfsgalerij op de website van Beusichem Leeft.
VIP Marketing gaf een uitleg hoe de vindbaarheid van bedrijven op het
web kan worden verbeterd. Voor € 50,00 per jaar kunnen ondernemers
adverteren op de website en de activiteiten van Beusichem Leeft
ondersteunen. Enkele ondernemers kunt u al vinden op onze site: Kijk
op www.beusichemleeft.nl//site/ondernemers.
Voor meer info stuur een mail naar info@beusichemleeft.nl

Rotary Santa Run 16 december
Op zaterdag 16 december organiseren Rotaract Rivierenland en Rotary
D1550NL van 10.30 uur tot 13.00 uur een Rotary Santa Run bij De
Meent. De Santa Run is een +/- 3 km lange fun run voor de hele familie.
Alle deelnemers lopen verkleed als kerstman een eenvoudig en gezellig
parcours. Door het relatief korte parcours is de run zeer geschikt voor
zowel jong als oud maar ook voor mensen in een rolstoel of ouders met
een kinderwagen. Loop mee en ondersteun het goede doel ShelterBox.
Inschrijven via https://rivierenland.rotarysantarun.nl/inschrijven/

Kerstborrel Oranjevereniging 16 december
Op zaterdag 16 december organiseert de Oranjevereniging Beusichem
weer de jaarlijkse Kerstborrel onder de grote kerstboom op de Markt.
Wens vrienden en bekenden een fijn kerstfeest onder het genot van een
hapje en een drankje! De Kerstborrel vindt plaats van 16.30 tot 19.00 uur
en warme glühwein mag hierbij natuurlijk niet ontbreken! Voor de
kinderen is er ook dit jaar weer voor (knutsel-) vermaak gezorgd in de
kerk. Komt allen tezamen op zaterdag 16 december!

Kerstconcert Excelsior op 16 december
Op zaterdagavond 16 december geeft Excelsior een kerstconcert.
Tijdens het concert zullen zowel de opstaporkesten Step1 en Step2, als
de harmonie, het Boso Wind Orchestra optreden.
U zult worden verrast door bekende en onbekende kerstmuziek waarmee
u geheel in de kerststemming zult komen. Denk aan Driving home for
Christmas en Feliz Navidad. Veel kerstnummers worden in jazz of blues
stijl gespeeld, waardoor het een swingende avond beloofd te worden.
Ook wordt tijdens deze avond een speciaal Beusichems kerstverhaal
verteld.
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.

