Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda maart
Dinsdag 3 maart
Meer Bewegen 50+
Beusichem in Balans
11.00-11.45 uur Zoetzand.
Dinsdag 3 maart
Wandeling PMC
8.15 uur vertrek vanaf de
markt in Beusichem
Grift & Graftenpad Rhenen.
Dinsdag 3 maart
Groene Eikdiner: Zoetzand
17.00 uur tel. 502560.
Woensdag 4 maart
SeniorenAanBod: Zoetzand
Aanvang 14.00 uur
Halfuurtje gym met Lien,
daarna spellen etc.
Donderdag 5 maart
Leerpunt: Zoetzand
Aanvang 9.00 uur.
Om inwoners beter te leren
schrijven/lezen/omgaan met
de computer.
Donderdag 5 maart
Openbare Infobijeenkomst
Veiligheid voor
samenleving
Aanvang 19.00 uur in het
gemeentehuis in Maurik
Vrijdag 6 maart
Huis van de Buurt
’t Zoetzand
10.00 – 12.00 uur
Inloop voor jong en oud met
extra activiteit: handwerken.
Zaterdag 7 maart
Heerenlogement 20.30 uur
Concert Alberto Napolitano &
Clementine, Italiaanse avond.
Zaterdag 7 maart
Kidzz Disco (vanaf groep 5)
19.30 – 22.00 uur
Entree: € 2,50

Lezing over de Hollandse Waterlinie door
Chris Will
Deze lezing is op woensdagmiddag 11 maart in ’t Zoetzand om 14.00
uur. Entree niet-leden SeniorenAanBod € 1,50 incl. koffie/thee.
Eeuwenlang was de Waterlinie de hoofddefensie van Nederland. Het
concept, de geschiedenis en de herontwikkeling van de Oude en de
Nieuwe Hollandse Waterlinie komen uitvoerig aan de orde in deze
lezing met vele mooie beelden.
Chris Will werkte de afgelopen 10 jaar voor het Nationaal Project
Nieuwe Hollandse Waterlinie, dat zich bezighoudt met behoud en
herontwikkeling van de forten en het landschap van de Linie.

BZS Toneelavond voor 55 plussers op 13
maart
Dit jaar organiseert SeniorenAanBod de jaarlijkse seniorentoneelavond
van het toneelgezelschap van BZS. Hiervoor zijn alle senioren (55
plussers) uit Beusichem, Zoelmond e.o. van harte uitgenodigd.
Bij binnenkomst worden er lootjes verkocht en na afloop zullen de
mensen met de winnende lootjes met prachtige prijzen naar huis gaan.

Informatieavond Zonnedak Hennisdijk Buren
EnergieCoöperatie eCo Buren organiseert op maandag 9 maart bij BZS
in Beusichem een informatieavond over dit project. Dit betreft een
postcoderoosproject waarmee bewoners en ondernemers die zelf geen
zonnepalen op hun dak kunnen leggen, in staat worden gesteld om dit
via een collectief dak te realiseren. De opgewekte energie wordt
vervolgens via een korting op de eigen energiebelasting verrekend.
Woon je op één van de volgende postcodes: 3961, 4011, 4012, 4021,
4023, 4111, 4112, 4115, 4116, 4117, 4119, 4191 of 4197 kom dan naar
deze informatieavond en laat je informeren.

75 jaar bevrijding - maart 1945
Beusichemse huizen vol evacuees en soldaten
Precies 75 jaar geleden (maart 1945) werden in gemeente Beusichem
1.030 evacuees geteld. Het waren burgers die uit andere gebieden weg
moesten en (na toewijzing) in huis opgenomen waren door
Beusichemmers en Zoelmonders. Daarnaast waren naar schatting 300
illegale evacuees aanwezig in de dorpen. Denk wel, Beusichem was
toen nog echt een kleine plaats. Dat was nog niet alles. Door
terugtrekkende Duitse troepen kwamen steeds meer Duitse soldaten
(Wehrmacht- en soms ook SS-manschappen) naar Beusichem. In
sommige rapporten wordt dit ook op 1.000 soldaten geschat. Zij werden
ook vaak ingekwartierd in burgerhuizen. Zo kwam het regelmatig voor
dat bewoners evacuees èn soldaten in huis hadden. Uit gesprekken
met enkele oudere inwoners blijkt dat daar niet altijd nare herinneringen
aan kleven. Wehrmacht-soldaten kwamen uit verschillende landen en
toonden zich soms ook oprecht betrokken bij de gezinnen waar ze
woonden.

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.

