Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda maart
Dinsdag 17 maart
Wandeling PMC
Wandeling in onze eigen
omgeving over verharde
paden. Vertrek vanaf de
Markt in Beusichem om 9 uur
De route is 12-14 km,
eindigen voor koffie bij
Immink.
.
Woensdag 18 maart 12.00
uur. Zoetzand diner.
Aanmelden via tel. 501377.
Woensdag 18 mrt 14.00
uur in het Zoetzand.
Bingomiddag: 4 rondjes
Bingo voor € 3,00.
Na afloop nog gelegenheid
voor een spelletje of een
praatje. Boeken ruilen.
Woensdag 18 maart,
Voorstelling Ekaterina
Levental “De Weg”, theater
Heerenlogement. Het
verhaal van mezzosopraan
en harpiste Ekaterina
Levental over haar vlucht uit
de voormalige Sovjet-Unie.
Donderdag 19 maart
Leerpunt: Het Zoetzand
Aanvang 9.00 uur.
Om inwoners beter te leren
schrijven/lezen/omgaan met
de computer.
Vrijdag 20 maart Huis van
de Buurt, Het Zoetzand van
10.00 – 12.00 uur
Inloop voor jong en oud met
extra activiteit: spelletjesochtend. Voor vervoer bel:
06-15025083.

Bestemmingsplan Hooghendijck
De bouw van woningen in het westelijk plandeel van Hooghendijck is in
strijd met het bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft ingestemd met
het afgeven van een voorlopige verklaring van geen bedenkingen.
De gemeenteraad heeft dus ingestemd met de wijziging voor plan
Hoogendijck. Ook heeft de raad het college van burgemeester &
wethouders toestemming gegeven om een definitieve verklaring van
geen bedenkingen af te geven als er geen reacties komen. Dit besluit
ligt van 20 februari tot en met 1 april 2020 ter inzage bij de infobalie van
het gemeentehuis.

A Musical Fantasy: Excelsior en Blossom
Het jaarlijkse voorjaarsconcert van muziekvereniging Excelsior op
vrijdag 27 en zaterdag 28 maart is afgelast in verband met de corona
maatregelen. Het concert, dat is samenwerking met popkoor Blossom
zou worden gehouden, wordt op een later moment uitgevoerd. Indien u
al kaarten heeft gekocht bij 1 van de leden of bij De Graaf Bloemen dan
kunt u tegen inlevering van deze kaarten uw geld terugkrijgen.

21 en 28 Maart geen Comedy & dansavond
van "Toneelvereniging Christina"
Helaas kunnen de uitvoeringen van de toneelvereniging in verband met
de maatregelen rondom het coronavirus niet doorgaan in Ravenswaaij.
De kaarten die u had ontvangen / heeft gekocht, blijven hun waarde
behouden. Vanuit het bestuur wordt nog kenbaar gemaakt of de
uitvoeringen alsnog op een andere datum doorgaan of dat dit jaar
overgeslagen wordt.

Mantelzorgsteunpunt
Bent u mantelzorger en kent u de mogelijkheden van het Mantelzorgsteunpunt van Welzijn Rivierstroom? Voor vragen/ ideeën over
mantelzorg of als u gewoon eens een gesprek en een luisterend oor
wilt, neem dan contact op met de mantelzorgconsulent.
Tel. 06 22154619. Email ankiebongers@welzijnrivierstroom.nl

75 jaar bevrijding maart/april 1945
60 Beusichemmers werden in het dorp aangehouden na spertijd (20
uur). 's Avonds mocht namelijk niemand zich nog op straat vertonen.
Zij moesten persoonsbewijzen afgeven en als straf 1 dag hout hakken
voor de Duitse Wehrmacht.

NB: Het nieuws in deze nieuwsbrief is onder voorbehoud van
wijzigingen / annuleringen als gevolg van de corona maatregelen.

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.

