Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda november
Dinsdag 19 november
Wandeling PMC
klompenpad/lint-enliniepad Tull en ‘t Waal
8.30uur vertrek Markt
Dinsdag 19 november
Meer Bewegen voor 55+
’t Zoetzand 13.15-14.00 uur
Info: 0344-602337/0619808137
Woensdag 20 november
SeniorenAanbod
12.00 uur: Zoetzanddiner, tel.
501377.
14.00 uur: 4 rondjes Bingo.
Woensdag 20 november
Theater Heerlogement
Aanvang 20.30 uur,
Cabaret met Janneke de Bijl.
Donderdag 21 november
Leerpunt ’t Zoetzand
Aanvang 13.00 uur.
Inwoners kunnen beter leren
schrijven, lezen, rekenen,
omgaan met de computer en
internet.
Vrijdag 22 november
Huis van de Buurt
’t Zoetzand 10.00–12.00 uur
Gezellige ochtend voor jong
en oud met extra activiteit
speculaas-workshop. (voor
vervoer: 06 15025083).
Zaterdag 23 november
Oliebollenactie Excelsior
Van 10-13.00 uur op de
Markt.
Zaterdag 23 november
Sinterklaasintocht
Ontvangst: 18.15 uur op de
Markt, daarna Pietendisco in
’t Zoetzand.

Sinterklaasintocht in Beusichem op zaterdag
23 november
Dit jaar is de ontvangst nog een verrassing, maar uiteraard hebben we
weer een Pietendisco voor jullie geregeld in 't Zoetzand. Dus naast je
mijter en pietenmuts moet je ook je dansschoenen aantrekken!
De ontvangst van de Sint en zijn Pietenvrienden staat gepland op 18.15
uur op de Markt in Beusichem. De Sint weet natuurlijk een hoop, zijn
boek staat vol met weetjes over de kindjes uit Beusichem en Zoelmond,
maar misschien kunnen we hem een beetje helpen om op je mijter of
pietenmuts even je naam te zetten. De Sint & zijn pieten hebben al
laten weten dat ze er ontzettend veel zin in hebben! Jullie ook?!

Toneeluitvoering CAJ (Culemborgse
Agrarische Jongeren)
Op zaterdag 18 januari wordt het blijspel “Scheepershof” geschreven
door J. Silkens opgevoerd. De avond begint om 20.00 uur in ’t
Zoetzand.Iedereen jong en oud, leden en niet-leden zijn hartelijk
welkom. De entree bedraagt 8 euro. Na de toneel uitvoering is er een
verloting, gevolgd door muziek.Kijk voor meer informatie op onze
Facebookpagina CAJ en voor informatie tel. 0345-52082.

Kinderrechten centraal tijdens
Kinderconferentie Buren
In het kader van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind
organiseert de gemeente op 20 nov. samen met 7 basisscholen een
Kinderconferentie, waarin de kinderen leren over de Kinderrechten,
waar ze recht op hebben, hoe ’t geregeld is in de wereld en in de
gemeente Buren. Ook vragen als wat vinden ze goed geregeld in ’t dorp
maar ook wat er beter kan. Ook de leerkrachten op school gaan
hiermee aan de slag. Per school worden 4 kinderen afgevaardigd naar
de gemeente en gaan tijdens een lunch in gesprek met raadsleden en
de burgemeester, waarna de vlag wordt gehesen.

Ook dit jaar weer een kerstborrel bij de kerk.
De Oranjevereniging houdt dit jaar de kerstborrel met een hapje en een
drankje en muziek op 14 dec. van 16.00 – 19.00 uur voor alle
dorpsgenoten en inwoners van omringende dorpen, jong en oud. Voor
de kinderen is er ook knutselvermaak in de toren!

Ontmoeten over 5G
Het is de intentie van de overheid om volgend jaar 5G uit te rollen over
heel Nederland. Dat betekent dat er ongeveer elke 300 meter een
zendunit zal worden geplaatst zodat het nieuwe draadloze netwerk 100
% dekking zal gaan geven. Het lijkt allemaal mooi, maar wat is de
keerzijde hiervan? Omdat wij ons zorgen maken over de komst van 5G
komen wij graag in contact met mensen uit Beusichem e.o. die zich ook
hierover ongerust maken en zouden graag eens om de tafel willen gaan
zitten met andere inwoners. Mail ons als je mee wilt denken over de
mogelijke gevolgen van 5G.

Sander en Anne-marie: s.funneman@gmail.com

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.

