Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda Nov/Dec

Ondernemers | ontmoeting | webmarketing

Dinsdag 28 November
Van 19.30 uur, Blusser,
Ondernemersavond; hoe
wordt je als ondernemer
gevonden op internet.
Georganiseeerd door
Beusichem Leeft samen met
VIP Marketing. Alle
ondernemers zijn welkom.

Stichting Beusichem Leeft heeft een heel dorps, maar tegelijk ook juist
heel werelds voorstel voor Beusichemse bedrijven.

Woensdag 29 November
14.00 uur, Zoetzand,
Sinterklaasfilm, Entree 2 eur
incl. ranja en popcorn.
Door KidzzBeusichem. Graag
aanmelden i.v.m. opkomst
via
Kidzzbeusichem@outlook.co
m
Woensdag 29 November
14.00 tot 17.00 uur
Sjoelcompetitie, Senioren
aan Bod, Zoetzand, Sjoelen
en natuurlijk kunt u kaarten,
rummy cuppen, biljarten enz.
Woensdag 29 November
20.30 uur Cor Bakker & Fay
Claassen, Cor-I-Fay, Theater
Heerenlogement. Zij dagen
niet alleen u als bezoeker uit
maar ook elkaar. De stem
van Fay en piano van Cor,
meer is niet nodig, dat is een
volledig orkest
Vrijdag 1 December
Huis van de Buurt in ’t
Zoetzand met boekenuitleen,
’n praatje, handwerken etc.
en extra: handwerken. Van
10.00 – 12.00 uur (voor
vervoer: 06-15025083).

We willen met de lokale ondernemers in gesprek komen over het
opzetten van een bedrijfsgalerij op de website Beusichem Leeft. Dat
klinkt misschien dorps, maar we willen de bewoners en bedrijven dichter
bij elkaar brengen. Met hulp van VIP Marketing kan de vindbaarheid van
je bedrijf op het web met sprongen vooruit gaan; dorps èn gelijk werelds
dus. Daarnaast vragen we de ondernemers het werk van Beusichem
Leeft te ondersteunen en u mee te laten profiteren van alle bezoekers
aan onze website. Dit kan door uw logo/bedrijfsgegevens aan te
leveren. Deze plaatsen wij dan een jaar lang op onze website. Het tarief
hiervoor bedraagt € 50,00 per jaar en een voorbeeld van
een advertentie vindt u op www.beusichemleeft.nl/site/ondernemers.
Op dinsdag 28 november van 19.30 – 20.00 uur ontmoeten we alle
ondernemers graag in de Blusser. Informatie en opgeven via
info@beusichemleeft.nl.

Kerstborrel Oranjevereniging 16 December
Op zaterdag 16 december 2017 organiseert de Oranjevereniging
Beusichem weer de jaarlijkse Kerstborrel onder de grote kerstboom op
de Markt. Wens vrienden en bekenden een fijn kerstfeest onder het
genot van een hapje en een drankje! De Kerstborrel vindt plaats van
16.30 tot 19.00 uur en warme glühwein mag hierbij natuurlijk niet
ontbreken! Voor de kinderen is er ook dit jaar weer voor (knutsel-)
vermaak gezorgd in de kerk. Komt allen tezamen op zaterdag 16
december!

Wat kan je doen als je je eenzaam voelt
Eenzaamheid is een probleem dat zich niets aantrekt van opleiding,
achtergrond of status. Het treft ongeveer 30% van de bevolking. Zeker
is dat 10% van de Nederlanders zich zo ernstig eenzaam voelt dat het
een dagelijkse last is. Het lijkt zo simpel: breng mensen met elkaar in
contact en voilà: probleem opgelost. Maar eenzaamheid doet gemene
dingen met je, waardoor je het soms niet zelf kunt oplossen, al wil je
nog zo graag. Wil je vaker een luisterend oor en weer genieten van het
leven? Of wil je gewoon van die eenzaamheid af? Wat het ook is, je wilt
dat er iets verandert, zodat je gelukkiger bent. Eenzaamheid grijpt je.
Het hangt voor het grootste deel van jou af of dat lukt. Je hebt het dus
zelf voor het grootste deel in de hand. Maar ja, hoe doe je dat dan?
Hoe je dat aanpakt is een verhaal apart. Als het simpel was, had je
geen probleem, dan was je dit niet aan het lezen. Je zult er in elk geval
iets voor moeten doen. Het begint met de “eenzaamheid” aan te
pakken. En dit gebeurd in verschillende stappen; oriënteren, verdiepen,
beslissen en vervolgens handelen. Wil je erover praten? Bel gerust voor
overleg of mail naar Welzijn Rivierstroom. Telefoon: 0344-602337 of
email: naar info@welzijnrivierstroom.nl.

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.

