Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda Maart
Dinsdag 6 maart
Javier Guzman, Theater
Heerenlogement
Cabaretvoorstelling, start
20.30 uur, kaarten EUR17,50
Dinsdag 6 maart
Wandeling Mariënwaerdt,
Het Leidscheschoevenpad.
Koffie/thee daarna (voor
eigen rekening) en start van
de wandeling bij Landwinkel
De Hoenderik. Starttijd
wandeling: 9.00 uur. Verzameltijd voor diegenen die
mee willen rijden: 8.30 uur op
De Markt in Beusichem.
Donderdag 8 maart
Senioren aanBod, jaarlijkse
Grote Bingo-avond, 20 uur
Entree: € 12,00 incl. 2 kopjes
koffie/thee of fris en 1
bingokaart voor de hele
avond. Extra bingokaart: €
10,00. Iedereen is welkom,
leden, niet-leden, jong en
oud.
Vrijdag 9 maart
Huis van de Buurt
’t Zoetzand 10-12 uur
Gezellig samen zijn met een
kopje koffie. De extra
activiteit is schilderen. (voor
vervoer: 06-15025083)
Zaterdag 10 maart
Schoolplein PWA
voorjaarsklaar maken,
14.30-16.30 uur
In het kader van NL Doet
worden vrijwilligers gezocht
om hierbij te helpen. Fijn als
je wilt komen helpen.
Handschoenen en oude
kleren zijn handig.
Maandag 12 maart,
Zoetzand, Verkiezingsdebat
Beusichem Leeft en LTO
Ontvangst vanaf 19.15 uur

Toneelavond BZS en 55+ op vrijdag 16 maart
Ontspanningscomité 55+ Beusichem-Zoelmond organiseert, in
samenwerking met de toneelgroep van v.v. B.Z.S een toneelavond in
‘t Zoetzand! Tijdens deze toneelavond zal het toneelstuk “Laat mij
maar lekker zitten” worden opgevoerd. In de pas geopende
gevangenis geldt nu al een celtekort. Daarom worden er twee
gevangenen in een cel geplaatst. Als blijkt dat je, als gevangene, een
medegevangene van de andere sekse bij je krijgt en je familie zich in
allerlei bochten wringt om je op een slinkse manier te bevrijden moet
jij je in allerlei bochten wringen om te zorgen dat je zeker niet vrij
komt! Tijdens deze avond zal er een verloting worden gehouden!
Aanvang: 20.00 uur - Zaal open: 19.30 uur.

Bloemrijk Beusichem-Zoelmond en NL DOET
In het kader van NL-DOET presenteert Bloemrijk BeusichemZoelmond zich weer op zaterdagmorgen 10 maart van 10:00 uur tot
13.00 op de weekmarkt in Beusichem. Dit is het startsein om samen
met de bevolking de dorpen er elk jaar iets mooier uit te laten zien.
Door het zaaien van diverse bloemen, die ook de bijen en vlinders
aantrekken, probeert de stichting de dorpen leefbaarder te maken
voor mens en dier. Graag wil de stichting in contact komen met de
bevolking en hun wensen m.b.t. het verbeteren van de perken en
stroken grond aanhoren, zodat er een samenwerking ontstaat, waar
iedereen blij van wordt. Ook bedrijven kunnen meewerken om rond
hun bedrijventerrein iets te doen aan de verfraaiing van het terrein
door bollen te planten of bloemen te zaaien. In de maand mei komen
de bloembakken weer aan de lantaarnpalen ! Meld u bij Geert-Jan tel.
0345-769108.

Kom de speeltuin weer speelklaar maken
Zaterdag 10 maart willen we voor NL Doet met een aantal mensen de
speeltuin aan de Burg. Van Mourikstraat in een ochtend weer klaar
maken voor een fijn speelseizoen voor kindjes. We zoeken
enthousiastelingen die zand willen scheppen onder de toestellen, wat
onkruid willen wieden of een likje verf aanbrengen. Wil je je kind ook
dit seizoen weer leuk laten spelen in onze speeltuin, kom dan helpen
vanaf 10.00 uur en neem vooral je kinderen mee. Meld je even van te
voren aan op speeltuinbeusichem@outlook.com. De koffie staat klaar.

Politiek café in Beusichem
Maandag 12 maart voeren Burense politieke partijen in Beusichem
een heus politiek debat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21
maart. U kunt dat vanaf 19.30 uur meemaken in het Zoetzand en
gezellig wat komen drinken en luisteren. BeusichemLeeft neemt met
de lokale radiozender RTV Betuwe een uitzending op over de plannen
van de lokale politiek met Beusichem. We hebben politiek, een
Beusichemse quizz(je), livemuziek en prikkelende stellingen. Het
belooft een interessante avond te worden over Beusichem. Het
tweede deel van de avond gaat over het buitengebied en wordt mede
georganiseerd door landbouworganisatie LTO.

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.

