Agenda december
Di 17 dec Wandeling in
Erichem en omgeving. De
laatste van dit jaar. Hopen op
mooi weer. Deze wandeling
is circa 12 kilometer over
verharde paden in het
rivierengebied. Vertrek vanaf
de markt om 08.45.
Wo 18 dec. Theater
Heerenlogement. Helge
Slikker. Solo-optreden met
muziek in de stijl van folk,
filmisch en met IJslandse
sferen. Toegang €16,50

Vr 20 dec Huis van de
Buurt in het Zoetzand van
10.00-12.00 uur Gezellig
samenzijn met koffie of thee
voor iedereen. Extra activiteit:
bloemschikken (kerst). Ook
vrijdag 27 dec is een Huis
van de Buurt, een
oudejaarsborrel met hapje.
Za 21 dec Kerstconcert
Excelsior in de
Beusichemse kerk. Vanaf
20 uur worden kerstnummers
in jazz of blues stijl gespeeld.
De kerk is open om 19.45.
Kaarten kosten aan de deur
€5, kinderen gratis.
Zo 22 dec Muziek in de
Bruine Kip. Easy listenig met
muziek uit Wijk bij Duurstede.
Vr 27 dec KerstPOP, De
Bruine kip. Op derde
kerstdag muziek in de Bruine
Kip. Vanaf 16.00 uur ben je
welkom, gratis entree.
Ma 6 jan Nieuwjaarsreceptie gemeente Buren in
de Prinsenhof te Buren. Start
19.00. De receptie is dit jaar
in Buren om te vieren dat
Buren 625 jaar geleden
stadsrechten kreeg van
ridder Allard, heer van Buren
en Beusichem.

Jaaroverzicht Beusichem Leeft
Dorpsboomgaard 35 mensen volgden 9 maart een
Maart
snoeicursus in de dorpsboomgaard aan de Ganssteeg.
Het was een activiteit van Hoogstambrigade Beusichem, bedoeld om de
hoogstamteelt in ere te houden.
Bloemrijk Beusichem-Zoelmond Twee welkom-bomen zijn geplant
(kersen) bij de entree van het dorp. Met de tekst ‘Welkom in
Beusichem’; een NLdoet-project samen met Bloemrijk Beusichem
Zoelmond. Ook zult u dit jaar verrast worden dat graszoden met

zaad en bollen zijn bewerkt. De bloembakken op de markt zijn
door vrijwilligers bewaterd.
April
Publicaties bomen in Beusichem
Stevige snoei en kap van bomen op De Meent leidde tot
discussie over natuurbeleid. Dat leidde tot twee publicaties met
interview en uitleg van het bomenbeleid van Uiterwaarde (de Meent) en
met de gemeente over bijvoorbeeld de lijst bijzondere bomen (zie
Beusichemleeft.nl en scroll terug onder nieuws).
Presentatie Historische wandeling
Na twee jaar voorbereiding werden in de kerk in Beusichem op 15 april
twee wandelingen gepresenteerd om de historie dichterbij te brengen.
Met een app op de telefoon (izi.travel) of een folder wordt wandelen zo
een duik in het verleden. De wandelingen zijn een eerbetoon aan lokaal
historicus Nout die drie boeken over Beusichem en Zoelmond schreef.
Bedrijvenplein
Oktober
Op 12 oktober presenteerden diverse Beusichemse
r
bedrijven zich met hun producten en/of diensten op het Bedrijvenplein.
Dit jaar is het Bedrijvenplein in samenwerking met de Oktobermarkt van
de kerk Beusichem Zoelmond georganiseerd. De ondernemers
daagden bezoekers van hun stand uit met leuke lokkertjes. Het
bedrijvenplein versterkte de kerk- en de wekelijkse versmarkt.
Beusichems appelsap
De dorpsboomgaard aan de Ganssteeg geeft nu al aardig wat fruit,
verschillende soorten appels, peren en pruimen. In oktober is dat tot
heerlijk appelperensap verwerkt. U kunt dat bestellen voor €2 per liter
via info@beusichemleeft.nl. Wij kijken uit naar het volgende seizoen om
weer gezellig de snoei- en plukactiviteiten samen te doen.

December
Verkeerswerkgroep
De verkeerswerkgroep van BeusichemLeeft had al met
inwoners de verkeersknelpunten verzameld en een rapport aan de
gemeente overhandigd. In december kwam de gemeente in Beusichem
polsen welke onderwerpen spelen in het dorp. Verkeer is opnieuw
onder de aandacht gebracht door de verkeerswerkgroep.
Slagerskrant
Elke week
De folder van Slagerij De Bruin met de nieuwsbrief van
BeusichemLeeft wordt wel eens de slagerskrant genoemd. Wat een
eer. Als er ruimte is in de folder zetten we nieuws en agenda van het
dorp in deze ‘slagerskrant’ (en op beusichemleeft.nl)

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.

