Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda Maart

Verkiezingsdebat van 12 maart

Dinsdag 20 maart
Basisschool de Klepper in
Zoelmond om 12.30 uur
Pannenkoeken eten voor
ouderen. Kinderen van groep
7+8 gaan pannenkoeken
bakken.

Het spijt ons te zeggen dat de geluidsopname van het
verkiezingsdebat van 12 maart in het Zoetzand is mislukt. De
uitzending op zaterdag 17 maart op RTV Betuwe tussen 11.00 en
12.00 uur was daardoor ook niet doorgegaan. We kijken terug op een
mooi debat tussen alle Burense partijen voor een publiek van circa 80
mensen. Daarvoor danken we de lijsttrekkers en kandidaat raadsleden
van de verschillende partijen.
Wilt u zich nog verdiepen in de Burense politiek voordat u gaat
stemmen? Vul de gemeentelijke stemwijzer dan
in: https://www.gemeentekieswijzer.nl/buren/ - intro

Dinsdag 20 maart
PMC Wandeling
Wandeling het Cotlandenpad
van 11 km. Starttijd
Amerongen 9.00 uur
Parkeerplaats De Burgwal
(sportpark), Bergweg 10
Amerongen. Wij zijn hier al
eens langs gelopen op weg
naar het Berghuis in het bos.
Verzameltijd 8.30 uur Markt
Beusichem.
Woensdag 21 maart
Senioren aanBod
‘tZoetzand 14.00uur
Voorlichtingsmiddag over uw
voeten
Woensdag 21 maart
Theater Heerenlogement
20.30uur
Marjolijn van Kooten
Vrijdag 23 maart
Huis van de Buurt
’t Zoetzand 10.00-12.00 uur
Gezellig samen zijn met een
kopje koffie. Extra activiteit is
Spelochtend (voor vervoer:
06-15025083).
Vrijdag 23 maart en
Zaterdag 24 maart
’t Zoetzand 19.30 uur
Voute Muziek Partie
Zaterdag 24 maart
De Rozenhoek 19.30 uur
Blijspel in Ravenswaaij

SeniorenaanBod voorlichtingsmiddag
“Uw voeten, een waardevol bezit.”
Ouder worden heeft invloed op uw voeten. Het is fijn om te weten dat
voetklachten vaak te behandelen en te voorkomen zijn.Penders
Voetzorg wil u daar graag meer over vertellen. Niet-leden: entree €
1,50 incl. een kopje koffie

Blijspel van toneelvereniging Christina
“ De erfenis van tante Bella.” van H. Roede. De uitvoering vindt plaats
op zaterdag 24 maart. Aansluitend livemuziek m.m.v. de band
Crossroads. Aanvang: 19.30 uur in het dorpshuis “de Rozenhoek” te
Ravenswaaij. Kaarten kunnen telefonisch besteld worden bij Marianne
van Veen, Maatsteeg 7 te Ravenswaaij, telefoon 0345-501833/0636176711. Prijzen: Volwassenen €7,50 en kinderen onder 12 jaar
€5,00.

Voute Muziek Partie
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart geeft Muziekvereniging Excelsior
haar jaarlijkse voorjaarsconcerten. Dit jaar gaan ze los op de "Voute
Muziek Partie".
Swing mee met de liedjes van Tom Jones, dans mee met The
Ketchup Song en zing mee met het bekende Ich Bin Wie Du.
Het concert wordt gegeven in 't Zoetzand te Beusichem. De zaal is
open om 19.15 uur, het concert begint om 19.30 uur.
Kaarten kosten €6,- in de voorverkoop en zijn verkrijgbaar bij de leden
en De Graaf Bloemen in Beusichem. U kunt ook een kaartje aan de
deur kopen voor €7,50.

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.

