Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda November
Dinsdag 27 november
Wandeling PMC
We gaan een Groene wissel
wandeling lopen in Culemborg. Een nooit eerder
gelopen pad. Wandeling is
voor een deel beschut maar
ook deel door de uiterwaarden dus kleed je warm aan.
9 uur verzamelen bij Palumbus in Culemborg of om 8.45
uur op de markt hier. Meld je
aan bij Sandra, 06-24145655
Woensdag 28 November
Senioren Aanbod,
Zoetzand
Sjoelcompetitie en natuurlijk
kunt u ook kaarten, rummycubben, biljarten enz. Vanaf
14 uur gezellige middag,
Donderdag 29 November
Ian Matthews, Theater
In 1970 had Matthews’
Southern Comfort een
vliegende start met het
nummer ‘Woodstock’ (o.m. in
Engeland nummer 1). Helaas
was de band een kort leven
beschoren. In 2010 richtte
Ian Matthews de band in een
andere samenstelling op.
20.30 uur, EUR 17,50
Vrijdag 30 November
Huis van de Buurt in het
Zoetzand 10.00-12.00 uur
Boekenuitleen, kopje koffie,
een praatje en extra: Sintbingo (voor vervoer bel: 0615025083).
Zondag 2 december
Blusser 14.30-17.30 uur
Swing terug de tijd in met de
Dutch Oldtimers, a.s. zondag
2 december in Grand-café De
Blusser in Beusichem. Zij
zullen de bekende muziek uit
New-Orleans laten horen.

Uitstel nieuwe manier van afval inzamelen
De nieuwe manier van afvalinzameling waarbij u zelf uw restafval
wegbrengt start niet op 1 januari 2019. Tijdens inloopavonden over
ondergrondse containerplaatsen kreeg Avri het verzoek om extra
containers. Hieraan wil het Avri- bestuur graag gehoor geven. In de 10
Avri-gemeenten worden daarom 64 extra containers geplaatst wat tot
vertraging leidt bij de aanleg door de aannemer. In december zal het
Avri bestuur bepalen wanneer de nieuwe manier van afval inzamelen
van start gaat. Tot dan kunt u uw restafval op de gebruikelijke manier
blijven aanbieden.

Volgend jaar 75 jaar VV BZS
Onze eigen voetbalvereniging BZS viert volgend jaar haar 75-jarig
bestaan. Om dit jubileum te vieren start in december een feestelijk
programma dat onder andere bestaat uit:
-

Zondag 16 december is de start van de voetbalplaatjesactie in
samenwerking met de Emte

-

Zaterdag 16 februari wordt ’s avonds een receptie met
aansluitend een Hollandse Avond georganiseerd

-

Traditioneel vindt er natuurlijk de toneelavond plaats op vrijdag
15 maart (voor 55+) en zaterdag 16 maart

Er is dan ook de komende tijd genoeg te beleven bij BZS naast de
reguliere voetbalactiviteiten.

Kerstborrel Oranjevereniging Beusichem
De Oranjevereniging Beusichem zal ook dit jaar weer een mooi
versierde en verlichte kerstboom plaatsen naast de kerk. Ook zal zij de
traditionele kerstborrel organiseren. Deze zal dit jaar plaatsvinden op
zaterdag 15 december van 17.00 tot 20.00 uur. Hierbij zijn alle inwoners
van harte welkom om samen kerst in te luiden. Popkoor Never Mind &
de Korenmaaiers zullen voor de muzikale omlijsting zorgen. Kinderen
kunnen knutselen in de kerk en voor iedereen is er wat te drinken.

Vacaturebank Welzijn Rivierstroom
Welzijn Rivierenstroom bevordert dat iedereen mee kan doen in de
samenleving en is ook actief in de gemeente Buren. Op de website zijn
tientallen vacatures te vinden voor vrijwilligerswerk, variërend van
chauffeur, administratie tot klusjes in de tuin. Dit kan ook voor een paar
uurtjes per week of maand zijn. Er is veel behoefte aan hulp bij allerlei
organisaties die in onze gemeente actief zijn. Kijk eens op
www.welzijnrivierstroom.nl/gemeente-buren/vacaturebank/

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.

