5/6 febr

5 februari

6 februari

8 februari

8 februari

Senioren aan
Bod, 5 feb 17.00
Groene Eik
Diner en 6 feb
om 14.00, leden
vergadering.
Daarna rummycuppen, kaarten,
biljart en thee.

8.30 u: markt
Wandeling
Natuurpad
Vianen, 11 km .
Of 9 uur, Vianen,
parkeerplaats P1
aan de
Kanaalweg

20.30 u: Theater
Heerenlogement
Roffa Tango
Trio, Tango de
Hoy, kaarten
voor EUR 17,--,
Show over de
tango van nu

10-12 uur Huis
van de Buurt,
Zoetzand

21 uur Optreden
Bad Case met
vooraf Jummie
Jummies, Bruine
Kip Eerst
boerenpunkrock
en daarna 70’s
en 80’s, gratis
toegang.

Wij zijn

Gezellig koffie
drinken, praten
en spelletjes
doen. Extra deze
keer: Schilderen.

Indienen voorstel door verenigingen/stichtingen Aandeel in de Betuwe
Rabobank organiseert weer de campagne ‘Een aandeel in de Betuwe’. Hierbij krijgen de leden inspraak in een verdeling
van een gedeelte van de winst van de bank. Alle leden kunnen een stem uit brengen op twee regionale projecten die zij
een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard! Het beschikbare bedrag wordt naar rato verdeeld. Hoe meer
stemmen een club ontvangt des te hoger de bijdrage is. Een deel van de winst vloeit zo terug naar de lokale gemeenschap. Heeft uw vereniging/stichting een goed idee, dien dan uw aanvraag in. Uitsluitend verenigingen en stichtingen
die bankieren bij Rabobank West Betuwe kunnen deelnemen. Ook moet het project een regionaal bestedingsdoel
hebben. De inschrijving staat open van 1 februari t/m 15 maart 2019. Daarna beoordeelt een selectiecommissie van
Rabobank West Betuwe alle aanvragen. Vanaf uiterlijk 21 maart worden de deelnemers gepubliceerd op de Rabobank
website. Alle leden van Rabobank West Betuwe kunnen vervolgens tijdens de stemperiode (van 1 t/m 21 april) hun stem
uitbrengen. Aan het einde van de stemperiode wordt het totaal beschikbare bedrag door het totaal aantal uitgebrachte
stemmen gedeeld en uitgekeerd aan de verenigingen/stichtingen.

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.

