Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda december

Ook glasvezel in Beusichem

Dinsdag 18 december
Wandeling PMC
Lint- en Liniepad bij
Schalkwijk. (10 km.)Vertrek
Markt Beusichem 8.30 uur.
Vanaf P Jhr. Ramsweg nr. 17
om 9.00 uur.

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.

Woensdag 19 december
SeniorenAanbod
’t Zoetzand
Aanvang 14.00 uur.
Kerstbingo.
Woensdag 19 december
Theater Heerenlogement
Aanvang 20.30 uur
Bertolf & band,
singersongwriter.
Donderdag 20 december
Leerpunt
’t Zoetzand
Aanvang 13.00 uur.
Leren schrijven, lezen,
rekenen, omgaan met de
computer en internet. Een
docent van ROC Rivor is hier
aanwezig om u te helpen.
Donderdag 20 december
Kerstdiner leden
SeniorenAanBod
Aanvang: 16.30 uur.
Vrijdag 21 december
Huis van de Buurt
’t Zoetzand
10.00 – 12.00 uur
Een lekker kopje koffie,
activiteit kerstbloemschikken.

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.

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.

WIJ WENSEN ALLE INWONERS HELE FIJNE KERSTDAGEN EN
EEN GELUKKIG EN LEEFBAAR 2019!!!

Maandag 24 december
18.30 uur kerstavond voor
kinderen/jongeren
22.00 uur kerstnachtdienst
In kerk Zoelmond
Dinsdag 25 december
Kerst-ochtenddienst
gezinsdienst in kerk
Zoelmond 10.00 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.

