Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda Januari
Dinsdag 15 Januari,
rondwandeling vanuit
Leerdam. Start om 9 uur
vanaf parkeerplaats Sundsvall. Sundsvall 2, achter
Glasblazerij Leerdam.
Vertrek vanaf de Markt in
Beusichem om 8.30 uur.
Meld je aan bij Sandra, 0624145655 .
Dinsdag 15 Januari om
19.45 uur informatieavond
glasvezel in het
Heerenlogement.
Woensdag 16 Januari
Senioren aanBod om 14.00
uur in het Zoetzand.
Gezellige middag: kaarten,
rummycuppen, biljarten of
gewoon lekker bijpraten
onder het genot van een
kopje koffie of thee.
Vrijdag 18 Januari
Huis van de Buurt in het
Zoetzand 10.00-12.00 uur
Boekenuitleen, kopje koffie,
een praatje en als extra
activiteit spelochtend (voor
vervoer bel: 06-15025083).
Zaterdag 19 januari toneeluitvoering CAJ om 20.00
uur in het Zoetzand.
Zondag 20 Januari concert
muziekvereniging Excelsior
in het Zoetzand om 11.30
uur
Vrijdag 25 Januari open
avond van muziekvereniging Excelsior van 19.00 tot
20.30 uur in het Zoetzand.
Om 19.30 uur is er een
workshop van 20-30 minuten
om een specifiek
muziekinstrument uit te
proberen.

Informatieavond glasvezel in Beusichem
Op dinsdagavond 15 januari is er in het Heerenlogement een informatieavond over glasvezel(abonnementen). Op 11 maart 2019 is de
deadline en wordt bekend of er glasvezel komt. Hiervoor moet 50% van
de bewoners zich hebben aangemeld. Om 19.30 uur is de ontvangst
met koffie en om 19.45 uur start de presentatie. U krijgt meer te horen
over het aanbod, de voordelen van glasvezel en de diensten. Daarnaast
zijn de zes dienstaanbieders aanwezig om uw vragen te beantwoorden
over abonnementen voor televisie, internet en/of telefonie.

Toneeluitvoering De “goede” gokker
Op zaterdag 19 januari zal de traditionele feestavond van de CAJ
(Culemborgse Agrarische Jongeren) worden gehouden. De avond
begint met een toneelvoorstelling van de toneelvereniging van de CAJ,
dit jaar het blijspel 'De "goede" gokker' geschreven door J. HemminkKamp. Na de toneeluitvoering is er een verloting met veel mooie prijzen
van speelgoed tot vleesschalen. De avond zal worden afgesloten met
muziek. De avond begint om 20.00 uur in ’t Zoetzand waar de zaal om
19.00 uur open gaat. Iedereen is van harte welkom, jong en oud, leden
en niet-leden. De entree bedraagt 7 Euro bij de ingang van de zaal, er
zijn geen kaarten te reserveren. Indien u vragen heeft kunt altijd even
bellen met 0345-520802.

Excelsior zoekt spullen voor de snuffelmarkt
Al jaren organiseert muziekvereniging Excelsior een snuffelmarkt t.b.v.
instrumenten en muziek. Ook verkopen ze regelmatig spullen in de
voorverkoop. Daarvoor blijven ze op zoek naar leuke, bruikbare en
goede spullen. Hierbij wordt gedacht aan o.a. diverse huishoudelijke
zaken, speelgoed, boeken, LP’s, gereedschap, elektr. apparaten (die
het wel doen), tafels stoelen en (kleine) meubels, kastjes en dergelijke.
U kunt contact opnemen met Gerrit de Graaf (tel. 0630958136) of Arie
de Graaf (tel. 0345501743 ) en ze halen het bij u op. U kunt ook spullen
afgeven bij De Graaf Bloemenzaak in Beusichem vanwaar zij het weer
naar onze opslag brengen. Hartelijk dank!

Meisjes en Vrouwen kom voetballen bij BZS
Steeds meer jonge meiden en ook vrouwen denken aan voetbal.
Bij BZS kunnen alle vrouwen van alle leeftijden goed terecht.
BZS heeft in veel leeftijdsklassen een meisjes-of vrouwenteam. Bij BZS
kun je voetballen en lekker trainen in gezellige groepen onder ervaren
leuke trainers en coaches. Bij BZS zijn de laatste jaren door de meisjes
al verschillende kampioenschappen gehaald maar het plezier in het
voetbal is de hoofdzaak.
Voor informatie over de mogelijkheden zoals proeftrainen of lid worden,
kun je je wenden per mail naar Marion de Ronde-de Hoog vrouwenmeisjes-coördinator. Mailadres: vrouwen-meisjes.tc@vv-bzs.nl

Wandelen voor beginners gratis proefles
Wil je wel een blokje om, maar heb je geen zin om alleen te gaan?
Zet die eerste wandelstap samen met het paramedisch centrum
Beusichem op maandag 14 januari 2019 om 13.00 uur. Je kennis of
buur is natuurlijk ook welkom! Graag even aanmelden:
Tel: 0345-501618 of info@pmc-beusichem.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.

