Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda
Maandag 8 januari
Nieuwjaarsreceptie
Gemeente Buren
Gemeentehuis
19.00 uur – 21.00 uur
Tijdens de nieuwjaarsreceptie
is er gelegenheid voor
inwoners en bestuurders om
elkaar een voorspoedig nieuw
jaar te wensen. Ook reikt de
burgemeester de vrijwilligers
prijzen uit.
Dinsdag 9 januari
Wandeling PMC
Start: Markt Beusichem
8.30 uur
U bent van harte welkom om
het Teisterbandpad mee te
lopen. Nadien wordt er bij de
brasserie koffie gedronken.
Woensdag 10 januari
Senioren AanBod
’t Zoetzand
14.00 uur Themamiddag
Uitverkoop (geen modeshow)
van de collectie van Fashion
Plus. Ook gelegenheid om te
kaarten,
rummycuppen,
biljarten of gewoon bijpraten.
Woensdag 10 januari
Troosten | Jochem Otten
Theater Heerenlogement
Aanvang 20.30 uur
Ondanks zijn gebrek aan
moederinstinct en het grote,
diepe gat in zijn empathisch
vermogen zult u zich getroost
weten door Jochens spervuur
aan rake grappen.
Vrijdag 12 januari
Huis van de buurt
‘t Zoetzand
10.00 – 12.00 uur
Gezellig samenzijn met koffie.
U kunt komen voor de koffie
maar ook voor de extra
activiteit:
winterlandschap
schilderen.

De Toekomst | Toneelavond CAJ | ‘t Zoetzand
Het Ontspanningscomité 55+ Beusichem-Zoelmond organiseert, in
samenwerking met het CAJ-Culemborg, op vrijdag 19 januari een
toneelavond in ’t Zoetzand. Tijdens deze toneelavond zal het toneelstuk
Bejaardenhuis De Toekomst worden opgevoerd door de leden van het
CAJ. Aanvang 20.00 uur, deur open 19.30 uur.
Ter bestrijding van de kosten zal er een verloting worden gehouden.
De Toekomst is een dolkomisch blijspel in vier bedrijven, dat zich afspeelt
in een bejaardentehuis. Bejaardentehuis de Toekomst is ontstaan uit een
fusie tussen twee kleinere tehuizen: het chique rusthuis Edelburcht en
het volkse bejaardentehuis de Plets. Deze fusie gaat niet op rolletjes. De
bewoners kunnen elkaar niet luchten of zien en een verschrikkelijke
directrice zaait angst en terreur. Maar wanneer een mysterieuze bejaarde
heer zijn intrek neemt, slaan de bejaarde damesharten flink op hol! Een
ding is zeker: van een rustige oude dag is totaal geen sprake meer!

Aanvullende afspraken Hooghendijck
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met de ontwikkelaar van het plan
Hooghendijck in Beusichem, Vario Looye. Dit is gebeurd in een
addendum bij de vaststellingsovereenkomst, die begin 2016 is getekend.
In het oude plan waren beneden- en bovenwoningen en een
appartementencomplex opgenomen. De ontwikkelaar heeft bij de
overname van het project aangegeven dat hij die niet wil bouwen, omdat
daarvoor te weinig vraag is. Hij ziet wel een markt voor grondgebonden
woningen. Hij heeft toen bedongen dat hij éénmalig het verkavelingsplan
mag aanpassen. Door een toename in het aantal grondgebonden
woningen, die meer oppervlakte vergen, wordt het projectgebied iets
uitgebreid in westelijke richting. Daarmee wordt de openbare ruimte aan
de westzijde wat kleiner. Het plan is wat ruimer van opzet. Het definitieve
inrichtingsplan moet nog uitgewerkt worden. Voor dit nieuwe plan is een
bestemmingsplanprocedure noodzakelijk. De verwachting is dat het
bestemmingsplan rond de zomer van 2018 aan de gemeenteraad wordt
aangeboden.
In 2017 heeft Vario/Looye van de in totaal 113 woningen er 20 gebouwd.
Een volgende tranche van circa 35 woningen is inmiddels in de verkoop
en zo goed als verkocht. In de eerste helft van 2018 wordt een eerste
deel van het project definitief ingericht.

Het team van Beusichem Leeft,
bestaande uit Jeanne van der Gun,
Sandra Nguema, Angelique Schwarze,
Andreas Tan, Jeroen Verheul en Jan
Piet Barneveld, wenst u een mooi en
gelukkig 2018!

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.

