Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda december
Dinsdag 11 december
Wandeling PMC
12,5 km rond Passewaaij bij
Tiel. Aanvang 9 uur De
3Zussen. Vertrek Markt
Beusichem 8.30 uur
Woensdag 12 december
SeniorenAanbod
’t Zoetzand
Aanvang 14.00 uur.
Gezellig samenzijn!
Woensdag 12 december
Theater Heerenlogement
Aanvang 20.30 uur
Lucky, cabaretprogramma
door Jeroen van Merwijk.
Van Merwijk heeft weer een
mooi nieuw programma
gemaakt, met mooie liederen
en fijne teksten. Hij is dus
niet gestopt!
Donderdag 13 december
Leerpunt
’t Zoetzand
Aanvang 13.00 uur.
In de leerpunten kunnen
inwoners beter leren
schrijven, lezen, rekenen,
omgaan met de computer en
internet. Een docent van
ROC Rivor is hier aanwezig
om u te helpen.
Vrijdag 14 december
Huis van de Buurt
’t Zoetzand
10.00 – 12.00 uur
Een lekker kopje koffie, met
extra activiteit schilderen op
servies. Van harte welkom!
Zaterdag 15 december
Kerstborrel
Kerk Beusichem
17.00 – 20.00 uur
Sfeervolle kerstborrel
georganiseerd door de
Oranjevereniging.

Kerstborrel zaterdag 15 december | 17.00 u
De Oranjevereniging Beusichem organiseert een kerstborrel voor alle
inwoners van Beusichem en omgeving. De muziek is van de
Korenmaaiers, het gezellige dweilorkest van Excelsior en popkoor
Never Mind. Voor de kinderen is er een leuk knutselprogramma
samengesteld. Wens elkaar een fijne kerst en kom naar de Markt van
Beusichem. Graag tot ziens op zaterdag 15 december vanaf 17.00 uur!

Mediatraining voor bewonersinitiatieven
Inwoners die betrokken zijn bij of plannen hebben voor een initiatief dat
de leefbaarheid van buurt of dorp verbetert, kunnen zich aanmelden
voor de mediatraining 'Mijn persbericht in de krant'. De training beslaat
twee avonden. Deelname is gratis, maar verplicht wel tot het schrijven
van een persbericht. De training is voor actieve inwoners met een idee
die iets in hun buurt willen dat bijdraagt aan de leefbaarheid. Trainer is
de ervaren journalist André van der Vlerk. Hij leert de deelnemers
publiciteit te genereren voor het verhaal van hun initiatief. De eerste
sessie is op 12 december in Tiel van 19.30 tot 22.00 uur. Meer
informatie over de training is te vinden op
https://www.spectrumelan.nl/trainingen of neem contact op Welzijn
Rivierstroom info@welzijnrivierstroom.nl of 0344-602337.

Ook glasvezel in Beusichem
Digitale bereikbaarheid is van groot belang om Beusichem ook in de
toekomst vitaal te houden. Hierbij is een goede internetverbinding
cruciaal voor de inwoners van ons dorp. Voor ondernemers, gezinnen,
schoolgaande kinderen maar zeker ook voor de ouderen die in de
toekomst gebruik willen maken van bijvoorbeeld zorg op afstand.
Glasvezel is het antwoord op snel internet. Beusichem Leeft vindt het
daarom belangrijk dat er naast glasvezel in het buitengebied, ook
glasvezel komt in ons dorp. Wij hebben daarom de oproep gedaan
richting de gemeente om dit mee te nemen in hun plannen.

Beusichemse Quiz
Café de Poort organiseert ook dit jaar weer de Beusichemse Quiz.
Deze is voor jong en oud en vindt plaats op vrijdag 28 december. Maak
een team en schrijf in voor deze spectaculaire quiz en kom zo van alles
te weten over Beusichem. Inschrijven kan tot 20 december.

Beusichem Leeft organiseert informatieavond
energietransitie | maandag 7 januari 2019
Beusichem Leeft werkt samen met de nieuw opgerichte
energiecoöperatie eCoBuren om de energietransitie te stimuleren en
faciliteren. eCoBuren is de gesprekspartner voor de gemeente Buren bij
het realiseren van energietransitie in de gemeente. Kom maandag 7
januari om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, naar Dorpshuis 't
Zoetzand voor een kennismaking met de nieuw opgerichte
energiecoöperatie eCoBuren en het regionale Energieloket voor
energieadvies op maat. Ontdek wat u zelf kunt doen om bij te dragen
aan de energietransitie en waar u kunt samenwerken met anderen.
Meer informatie komt in de volgende nieuwsbrief, op onze website
www.beusichemleeft.nl en Facebookpagina.

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.

