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Open middag Jeu de boules

27 maart Gemeentehuis
Afscheid gemeenteraadsleden
in de raadszaal in Maurik.
Aanvang 20.00 uur

Op zaterdag 7 april houdt Jeu de boules club Beusichem aan de
Wielstraat een open huis. Goede kans om eens kennis te maken met
de sport. Het open huis is van 13.00 tot 16.00 uur. Iedereen is welkom
om kennis te maken met Jeu de boules en een partijtje mee te spelen.

28 maart Heerenlogement
Uitverkocht: Fleetwood Mac:
Their Incredible Story
Het fantastische muzikale
verhaal van Fleetwood Mac
gebracht door een van de beste
livebands van nu.

Benefiet dansvoorstelling in Zoetzand

28 maart Zoetzand
Deze middag is een gezellige
middag met sjoelcompetitie,
klaverjassen, rummycub spelen
en boeken ruilen enz.
SeniorenAanbod, Zoetzand.
Aanvang 14.00 uur.
30 maart Zoetzand
Huis van de Buurt 10-12.00
Gezellige ochtend met extra
activiteit: bloemschikken met
bolletjes.
1 april De Blusser
geen jazzmiddag in verband
met Pasen. Eerste zondag van
mei is volgende jazzmiddag.
3 april Zoetzand
Groene Eikdiner: U kunt tot
vrijdag nog telefonisch
aanmelden op telnr. 502560 of
502572. Bijdrage voor het eten
is €7 voor leden en €9 voor nietleden van SeniorenAanbod.
Vanaf 1 april kunt u stemmen
In de maand april kunt u
stemmen voor uw favoriete
goede doel in de Rabo
sponsoringactie Een aandeel in
de Betuwe. Uit Beusichem doen
onder meer mee Excelsior,
Heerenlogement theater,
Oranjevereniging,
speeltuinvereniging en
SeniorenAanbod. U moet
Rabolid zijn om te stemmen.

Op zaterdag 31 maart danst L.O.F. DanceCrew samen met diverse
andere dansgroepen in ’t Zoetzand ‘Spieren voor Spieren’. Een
benefiet dansvoorstelling om geld in te zamelen voor kinderen met
een spierziekte.
Samen met gastartiesten en Beusichemse optredens is er een
gevarieerd voorstellingsprogramma. Kaarten zijn te reserveren via
info@LOFDanceCrew.nl of aan de deur. De voorstelling begint om
14.30 uur en duurt tot 17.15 uur (incl pauze). Na afloop speelt singer
songwriter Lisa Schenk in de foyer van het Zoetzand.

Nieuwe datum buurtjutter-actie speeltuin
Helaas is er een fout in onze planning gekomen, zo liet de
speeltuinvereniging weten. De eerstvolgende buurtjutter-actie
zal niet op 7 april, maar op vrijdagmiddag 6 april plaatsvinden, om
13.00. U kunt de speeltuin helpen door een beperkte tijd te helpen met
vuil prikken. De vergoeding van de gemeente gaat in de kas van de
vereniging. Vrijdag 6 april om 13.00 uur bij de muziektent op de markt.

Wandeling voert dit keer naar Schalkwijk
Dinsdag 27 maart verzamelen de wandelaars van het Paramedisch
Centrum in Schalkwijk voor een wandeling van 9 kilometer. Starttijd
9.00 uur: Jonkheer Ramweg 22 in Schalkwijk (bij de kerk).
Verzameltijd 8.30 uur als je mee wilt rijden: Markt in Beusichem. Dit
wandelinitiatief is echt leuk en steeds meer mensen komen
meewandelen. Doe ook mee, met een gezellige koffie achteraf. Info:
SandraHendriks1603@gmail.com.

Positieve trend inbraakcijfers
In 2017 zijn in de gemeente Buren 38 inbraken geregistreerd. Dat
waren er nog 76 in 2013, waarmee de daling over de laatste 5 jaar
gestaag is doorgezet. Dat blijkt uit cijfers van de politie. In de
gemeente Buren waren de meeste inbraken in Lienden (8) en vijf in
Beusichem en ook vijf in Maurik. Het gaat vooral om vrijstaande
huizen, blijkt uit de cijfers. De meeste inbraken zijn in het weekend.

Gemeentebelangen verdubbelt opnieuw
Bij de gemeenteraadsverkiezingen is Gemeentebelangen Buren
opnieuw verdubbeld in zetelaantal. In 2010 begon de partij met 2
zetels en in 2014 werden dat er 4. Met 8 zetels is de partij ook aan
bod om een nieuw college te formeren. Ook PvdD verdubbelde naar 2
zetels. De opkomst van 56% is in lijn met 2014 en 2010, maar lager
dan in de jaren ‘nul’ en ‘negentig’.

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.

