Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda

Voetbal & Hockey | Sport & Eventcenter

Vrijdag 29 december
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 de
extra activiteit spelletjes.

Programma Kerst
Kerk Beusichem
Kerstavond 24 december
18.30 uur Kerstavonddienst
Jij mag stralen!
Kerstavond 24 december
22.00 uur Traditionele
Kerstnachtdienst
Eerste
Kerstdag
december
10.00
Kerstochtenddienst
Muziekvereniging
Excelsior
Start blazersklas
volwassenen
Jan en feb 2018

Voetbal & Fundag
Woensdag 3 januari 2018 wordt een Voetbal & Fun dag voor kinderen
van 7 tot en met 12 jaar in Sport & Eventcenter Beusichem
georganiseerd.
De
dag
zal
bestaan
uit
voetbaltraining,
voetbalwedstrijdjes, bowlen en paintballen. Er wordt voor lunch en
tussendoortjes gezorgd. De kinderen worden tussen 08.45 en 09.00 uur
verwacht in Sport & Eventcenter Beusichem. Het programma eindigt om
ongeveer 17.00 uur. Prijs: € 35,- per kind.
Hockey & Fundag
Vrijdag 29 december 2017 wordt een Hockey & Fun dag voor kinderen
van 7 tot en met 12 jaar in Sport & Eventcenter Beusichem
georganiseerd.
De
dag
zal
bestaan
uit
hockeytraining,
hockeywedstrijdjes, bowlen en paintballen. Er wordt voor lunch en
tussendoortjes gezorgd. De kinderen worden tussen 08.45 en 09.00 uur
verwacht in Sport & Eventcenter Beusichem. Het programma eindigt om
ongeveer 17.00 uur. Prijs: € 35,- per kind

Welzijn Rivierstroom bedankt 150 vrijwilligers

25
uur

Welzijn Rivierstroom heeft al haar vrijwilligers bedankt voor hun inzet in
het afgelopen jaar. Vijftig vrijwilligers uit Buren en Neder-Betuwe, waren
daarvoor op 14 december naar het Nationaal Fruitpark in Ochten
gekomen. Zij werden ontvangen met koffie, een quiz en een interessante
rondleiding door het park. Met een drankje en hapje daar was het vooral
erg gezellig.

voor

Alle vrijwilligers van Welzijn Rivierstroom, ook zij die er niet waren,
ontvangen een VVV- bon. Dat is mede mogelijk is gemaakt door het
maatschappelijk betrokken bedrijf GMB Waterveiligheid & constructies uit
Opheusden.

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

Welzijn Rivierstroom heeft nu ruim 150 vrijwilligers die zich inzetten in de
gemeente Buren en Neder-Betuwe met heel veel verschillende
werkzaamheden.

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.

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.

