Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda december
Dinsdag 3 dec. Wandeling
PMC. 12 Km wandeling in
Culemborg, vertrek vanaf de
Markt om 08,45 uur
Dinsdag 3 dec. 19.00-20.00
uur, gemeentehuis.
Voorbespreking gemeenteraad (beeldvorming/meningsvorming).
Woensdag 4 dec. 14.00 uur
SeniorenAanBod in het
Zoetzand. Kaarten,
rummycuppen, biljarten of
bijpraten bij een kopje koffie
of thee.
Donderdag 5 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 6 dec. Huis van de
Buurt in het Zoetzand van
10.00-12.00 uur
Gezellig samenzijn met koffie
/ thee voor iedereen. Extra
activiteit betreft handwerken.
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.
Zaterdag 14 dec. van 16.00
t/m 19.00 uur. Kerstborrel
aan de Markt bij de kerk,
georganiseerd door de
Oranje Vereniging
Beusichem.

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: 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.

Website / e-mailservice / app “Over uw buurt”
Dit is een digitale service van de overheid. U vindt hier berichten over
vergunningen voor activiteiten in uw buurt zoals evenementen en bouwplannen. Het gaat om publicaties van gemeenten, waterschappen en
provincies van de afgelopen 2 maanden. U kunt zich via de website ook
inschrijven voor de e-mailservice. Hiermee ontvangt u de besluiten en
andere berichten die via overheid.nl gepubliceerd worden.
Kijk op https://overuwbuurt.overheid.nl

Gemeente Buren start met verkoop van restgroen
Restgroen zijn kleine stukjes grond die geen duidelijke openbare functie
meer hebben. De gemeente start met de verkoop van restgroen in
Lienden. Later wordt bepaald welke kern na Lienden aan de beurt is.
Aanvragen kunnen alvast wel gedaan worden. Kijk voor meer informatie
op www.buren.nl onder “nieuws”.

Sibel rijwielen vertrekt aan de Rijsbosch, blijft wel bereikbaar
Vanwege de veranderende markt en koopgedrag sluit Sibel rijwielen de
deuren aan de Rijsbosch 15. Het repareren van fietsen gaat echter
gewoon door. De fiets wordt gratis bij u thuis opgehaald en teruggebracht. Voor een afspraak kunt u contact opnemen via de mail:
sibelrijwielen@gmail.com of telefonisch via 06-53874575.

Publieksbalie gemeente Buren op 4 december gesloten
De balieapparatuur in het gemeentehuis wordt vervangen. Op
woensdag 4 december kunt u daarom niet terecht voor het aanvragen
van een reisdocument of paspoort. Ook kan er geen akte van de
burgerlijke stand opgemaakt worden. Het ophalen van een eerder
aangevraagd document is wel mogelijk.

Sponsorloop PWA school
De leerlingen van de PWA school hebben een sponsorloop gehouden.
Hiermee hebben ze het fantastische bedrag van 2675,85 Euro
opgehaald. Het geld komt ten goede van het schoolplein.

Workshop foto’s en privacy
Vrijwilligerssteunpunt Buren organiseert voor vrijwilligers in de
gemeente Buren op dinsdag 10 december van 19.30-22.00 uur in
Lienden een workshop over auteursrecht, AVG, beeldgebruik en
portretrecht. Meer informatie via www.welzijnrivierstroom.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.

