Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda April
Oranjevereniging Beusichem 40 jaar!
Dinsdag 3 april
SeniorenAanbod Groene
Eikdiner
’t Zoetzand Aanvang
17.00 uur. Gezellig
samenzijn en lekker eten
met elkaar.
Dinsdag 3 april
Wandeling Start 9.00 uur
op de markt in
Beusichem Engelroderpad
16 km.
Vrijdag 6 april
Huis van de Buurt
’t Zoetzand
10.00 – 12.00 uur
Een lekker kopje koffie,
elkaar ontmoeten en een
activiteit. Extra activiteit
handwerken.

Vrijdag 6 april
Buurtjutter-actie
Speeltuin Beusichem
13.00 uur Help de speeltuin
door het prikken van vuil. De
vergoeding van de gemeente
komt geheel ten goede aan
de speeltuinvereniging.
Verzamelen om 13.00 uur bij
de muziektent op de markt.
Zaterdag 7 april KidsDisco
‘t Zoetzand Kidzz
Beusichem organiseert een
KidsDisco. 18.30 – 19.30
Minidisco
18.30 – 21.30 Kinderdisco
Entree € 5,- incl. consumptie
en zakje chips. De bar is
geopend voor ouders.
Zaterdag 7 april
Open Huis Jeu de Boules
Wielstraat 13.00 – 16.00 u
Welkom om kennis te maken
met Jeu de boules en een
partijtje mee te spelen.

Koningsdag 2018 krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje.
Oranjevereniging Beusichem is 40 jaar jong en dit feit wordt gevierd met
mooie herinneringen aan de afgelopen Koninginnedagen. Dankzij
Beusichem-Zoelmond Toen en Nu / Huibert Boon is er al een aantal
mooie foto's gekregen. De Oranjevereniging is benieuwd naar nog meer
mooie foto's en verhalen over Koninginnedag/Koningsdag in Beusichem
sinds 1978 of daarvoor. Graag foto’s mailen naar
ovbeusichem@gmail.com.

Welzijn Rivierstroom | Taalclub Brede School
Oefenen met het spreken van de Nederlandse taal kan nu ook op
woensdagochtend bij de Taalclub Brede School in Maurik. De reeks
bijeenkomsten start binnenkort. De eerste bijeenkomst is op woensdag
4 april en start om 9.15 uur. De Taalclub is gratis. De tijden zijn van
9.15-11.15 uur. Locatie: Homoetsestraat 38A-D. Meer informatie: Claire
Vaessen 06 12532320 of clairevaessen@welzijnrivierstroom.nl

Jubilate Deo bakt oud Hollandse wafels
Voor het kerkkoor Jubilate Deo gaan Marja en Gerrit de Leeuw wafels
bakken volgens een oud recept. De wafels hebben 5 grote harten. Ze
zijn te verkrijgen op Oranjestraat 28 in Beusichem ten huize van de
bakkers op zaterdag 21 april a.s. van 10.00 tot 17.00 uur. De prijs is €
2,75 per stuk of 4 voor € 10,00. Koude wafels zijn warm te maken alsof
ze net gebakken zijn. Tevens kunnen ze in de vriezer bewaard worden.
Om niet verrast te worden dat ze op zijn, kunnen de wafels besteld
worden vanaf 16 april 2018; telefoon 0345-501540 of per mail
leeuwass@planet.nl. De hele opbrengst van de wafelverkoop is voor
het kerkkoor.

Gemeenteraad Buren geïnstalleerd
In het gemeentehuis in Maurik zijn donderdag de 21 nieuwe
gemeenteraadsleden geïnstalleerd. Opvallend: 14 van de 21 raadsleden
komt uit het Oosten van de gemeente. De dorpen ten Westen van het
kanaal leveren 7 van de 21 raadsleden, terwijl het inwonertal niet veel
verschilt.
Die nadruk op Oost is toeval, laat de gemeente desgevraagd weten. Uit
Beusichem werden 2 raadsleden geïnstalleerd (VVD: Sietske Klein-De
Jong en Gemeentebelangen Buren: Paul Molleman). Eén raadslid uit
Zoelmond telden wij (D66: Alda van Zijl).
Volgens de gemeente is in Buren ook veel op vrouwen gestemd. Zo zou
de eerste vrouw op de lijst van de Partij voor de Dieren in de raad
verkozen worden op basis van voorkeurstemmen, maar mw. vd Neut
(afkomstig uit Beusichem) heeft afgezien van een plek in de raad. Er
wordt nu stevig onderhandeld over een nieuw college van
burgemeester en wethouders.
Informateur Chris Hekman heeft gesprekken gevoerd met de politieke
partijen. Binnenkort geeft hij zijn advies, dan gaat vermoedelijke
formateur Sander van Alfen van Gemeentebelangen Buren met de
partijen proberen tot een onderhandelingsakkoord te komen en een
nieuw college te vormen. In de planning staat om het proces vlot te
laten verlopen.

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.

