Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda
Vrijdag 5 jan.
Huis van de buurt
Het Zoetzand
10.00 – 12.00 uur
Gezellig samenzijn met koffie
voor iedereen. U kunt komen
voor de koffie maar ook om te
handwerken, spelletje etc.
Zondag 7 jan.
Oliebollencup/
nieuwjaarsreceptie bij BZS.
Vanaf 14.00 uur.
Woensdag 10 jan. in
Theater Heerenlogement:
Cabaret met Jochen Otten
Wij weten ons getroost door
Jochens spervuur aan rake
grappen in dit prachtige,
persoonlijke verhaal.
Aanvang: 20.30 uur € 15,--.
Vrijdag 19 jan.
Ontspanningscomité 55+ in
samenwerking met CAJ
Culemborg: Toneelavond
in het Zoetzand, zaal open:
19.30 uur met verloting ter
bestrijding van de kosten.

Muziekvereniging
Excelsior
Start blazersklas
volwassenen
Jan en feb 2018

voor

Wist jij dat er steeds meer
volwassenen
zijn
die
muzieklessen volgen? Denk jij
er ook al lang over na of dit
een hobby voor jou is ? Voor
iedereen die
kennis
wilt
maken
met
een
instrument organiseren
wij
een
Blazersklas. De
Blazersklas bestaat uit 6
lessen in een groep. Info:
www.excelsior-beusichem.nl

Peutergymnastiek
Spelenderwijs vertrouwd raken met bewegingen en kleine opdrachtjes.
Tijgeren, klimmen en klauteren, balanceren, balspellen, bellenblazen,
dansen en nog veel meer leuke spelletjes!
De cursus vindt elke vrijdag plaats van 10.00 - 10.45 uur bij
Kinderdagverblijf De Rups, De Wielstraat 18 in Beusichem. Op vrijdag 12
januari is er een gratis proefles. Vrijdag 26 januari start de cursus. De
cursus vindt plaats op de volgende data: 26-1, 2-2, 9-2, 16-2, 23-2, 9-3,
16-3, 23-3. (2 maart niet i.v.m. vakantieperiode) De kosten bedragen
€50,- voor 8 lessen. Een vrolijke kennismaking met peutergymnastiek!
De cursus wordt georganiseerd door het Paramedisch Centrum
Beusichem en staat onder leiding van Kinderfysiotherapeute Chantal
Schreven.

Toneelavond CAJ
Het Ontspanningscomité 55+ Beusichem-Zoelmond organiseert,
in samenwerking met het CAJ-Culemborg, op vrijdag 19 januari
a.s. een toneelavond in ‘t Zoetzand! Tijdens deze toneelavond zal
het toneelstuk Bejaardenhuis “De Toekomst” worden opgevoerd
door de leden van het CAJ.
Dit is een dolkomisch blijspel in vier bedrijven, dat zich afspeelt in
een bejaardentehuis. Bejaardentehuis de Toekomst is ontstaan
uit een fusie tussen twee kleinere tehuizen: het chique rusthuis
Edelburcht en het volkse bejaardentehuis de Plets. Deze fusie
gaat niet op rolletjes. De bewoners kunnen elkaar niet luchten of
zien en een verschrikkelijke directrice zaait angst en terreur. Maar
wanneer een mysterieuze bejaarde heer zijn intrek neemt, slaan
de bejaarde damesharten flink op hol! Een ding is zeker: van een
rustige oude dag is totaal geen sprake meer!
Ter bestrijding van de kosten zal er een verloting worden
gehouden!
Zaal open: 19.30 uur.

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.

