Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda mei
Dinsdag 28 mei
Gemeenteraadsvergadering
met voor Beusichem een
belangrijk onderwerp: Hotel
Heerenlogement. Start 20.00
uur in gemeentehuis Maurik.
Woensdag 29 mei
SeniorenAanbod
’t Zoetzand
Aanvang 14.00 uur.
Koffie drinken en bingo.
Sjoelcompetitie.
Donderdag 30 mei – De
Meent/Bruine Kip.
---- KERSPOP !! ------Op Hemelvaartsdag vanaf
12.00 uur trapt Kerspop weer
af. Het mooie gratis festival
aan De Meent. Kijk op
www.debruinekip.nl.
Vrijdag 31 mei
Huis van de Buurt
’t Zoetzand
10.00 – 12.00 uur
Een lekker kopje koffie, met
extra activiteit spelochtend.
Van harte welkom!
BZS-jubileum 7-9 juni
Heel Beusichem en
omliggende dorpen kunnen
het BZS-jubileum meevieren
in het pinksterweekend van
7-9 juni. Op www.vv-BZS.nl
staat het programma van dat
geweldige jubileumweekend,
met stratenvoetbal,
jeugdspektakel en
tentfeesten met topacts.
Zondag 9 juni – Bruine Kip
The Marrows treedt op in de
Bruine Kip om 15.00 uur. The
Marrows is een duo met
Beusichemse zanger/gitarist
Willem van Boekel. Liedjes in
een intieme setting met een
vleugje country. Kom gratis
genieten.

Hotel op de markt? Gemeente vergadert
Volgens de historische boeken van Nout was het Heerenlogement ooit
al een herberg en zelfs een bierbrouwerij en had het namen als De
blauw Camer. Nu krijgt het Heerenlogement mogelijk de functie van een
hotel. Het Heerenlogement is van de gemeente, maar die wil
meewerken aan de verbouwing zodat vier hotelkamers gerealiseerd
kunnen worden. Het restaurant en theater blijven onveranderd maar de
mogelijkheid om te overnachten is goed voor het toerisme in de
gemeente. De gemeenteraad bespreekt 28 mei het voorstel om een
krediet van € 150.000,- beschikbaar te stellen voor de verbouwing.
Binnen tien jaar betaalt de huurder dit via een hogere huur terug aan de
gemeente.

Nog te weinig burgers krijgen mail over
bijvoorbeeld kapvergunning
Zo’n 14% van de huishoudens in Buren krijgt via een emailservice de
vergunningsaanvragen voor de omgeving, zoals een kapvergunning in
de straat. Die mails komen van overheid.nl. De gemeente wil dat 40%
van de huishoudens zich zo laat informeren. Toch verdriedubbelde het
aantal de afgelopen jaren tot een totaal van 1.564 abonnementen.

Achtste Kerspop-festival op de Meent
Aanstaande donderdag is het achtste gratis muziekfestival Kerspop op
de Meent. In totaal 10 bands en 2 zangers verdeeld over 3 podia.
Kerspop is van 12.00 tot 22.30 uur en toegang en parkeren is gratis.

Twee triathlonweekenden in juni
Op twee zondagen achter elkaar is de Meent het decor van een
triathlon. Als eerste is er de kermistriathlon op 16 juni met het bekende
230 meter zwemmen, 13,3 kilometer fietsen en 3,3 kilometer hardlopen.
Inschrijven (trio’s) kan op http://kermistriathlonbeusichem.nl.
De week erna is de eerste Vrouwentriathlon in Beusichem. Om deze
dag op 23 juni te organiseren zijn nog vrijwilligers nodig. Het is voor de
eerste keer dat de Vrouwentriathlon plaatsvindt in Beusichem. Wil je
helpen langs de route? Mail dan naar beusichem@vrouwentriatlon.nl.
Voor de Vrouwentriathlon is er keuze uit 1/8e en /16e triathlon. De
kermistriathlon zit qua afstanden tussen 1/8e en 1/16e triathlon in.

Avondvierdaagse Culemborg grootste uit de
regio
De Avondvierdaagse in Culemborg van 2019 wordt gehouden van
maandag 3 juni tot en met donderdag 6 juni. De organisatie poogt elk
jaar de routes wat aan te passen aan de groeiende stad. In oneven
jaren is een deel van de (lange) slotwandeling bijvoorbeeld ten oosten
van het spoor.
Culemborg heeft één van de grootste wandelingen in de verre
omgeving met circa 3000 wandelaars per jaar. In 15 jaar is dat aantal
grofweg verdubbeld. Culemborg kan zich meten met plaatsen als
Hilversum, Amersfoort, Leusden. Alleen plaatsen als Utrecht,
Veenendaal, Hoogland en Zeist hebben meer deelnemers.

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.

