Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda Januari
Maandag 7 Januari,
Nieuwjaarsreceptie
gemeente Buren
Gelegenheid om elkaar
gelukkig nieuwjaar te wensen
en uitreiking vrijwilligersprijzen, van 19.00 uur tot 21.30
uur in gemeentehuis Maurik.
Dinsdag 8 Januari,
wandeling
We starten dit jaar met een
knooppunten route van een
kleine 13 km bij de rotonde in
Buren. 9 uur verzamelen bij
rotonde Buren of 8.45 uur op
de markt hier. Na afloop
koffie bij Koffie en Kunst.
Meld je aan bij Sandra, 0624145655 .
Dinsdag 8 Januari, 17 uur
Groene Eikdiner van
Senioren Aanbod in ’t
Zoetzand
Woensdag 9 Januari,
14 uur
Nieuwjaarsreceptie Senioren
Aan Bod in ’t Zoetzand
Woensdag 9 Januari, 20.30
Theater Heerenlogement,
Rayen Panday, cabaret met
Fenomeen.
Donderdag 10 Januari,
ambassadeursavond
glasvezel buitengebied
Ambassadeurs gezocht om
50% van de inwoners zich
voor 11 maart te laten
aanmelden, gemeentehuis
Maurik, vanaf 19.30 uur
Vrijdag 11 Januari
Huis van de Buurt in ‘t
Zoetzand 10.00-12.00 uur
Boekenuitleen, kopje koffie,
een praatje en extra schilderen (voor vervoer bel: 0615025083).

Beste wensen voor het nieuwe jaar
Allereerst willen wij als Beusichem Leeft u een mooi, gezond en
succesvol 2019 toewensen. We hopen dat 2019 ook voor Beusichem
weer vele nieuwe sociale en maatschappelijke activiteiten voortbrengt
die Beusichemmers verbindt en ons dorp nog mooier en leuker maken.

Info avond energietransitie verplaatst naar
maandag 18 Februari (ipv maandag 7 januari)
Beusichem Leeft werkt samen met de nieuw opgerichte
energiecoöperatie eCoBuren om de energietransitie te stimuleren en
faciliteren. eCoBuren is de gesprekspartner voor de gemeente Buren bij
het realiseren van energietransitie in de gemeente. Kom maandag 18
februari om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, naar Dorpshuis 't
Zoetzand voor een kennismaking met de nieuw opgerichte
energiecoöperatie eCoBuren en het regionale Energieloket voor
energieadvies op maat. Ontdek wat u zelf kunt doen om bij te dragen
aan de energietransitie en waar u kunt samenwerken met anderen.
Meer informatie komt in de volgende nieuwsbrief in januari, op onze
websitewww.beusichemleeft.nl

Concert en Open Avond Excelsior
Op zondag 20 januari geeft Muziekvereniging Excelsior Beusichem de
muzikale aftrap van het jaar met een nieuwjaarsconcert. Tijdens dit
concert zullen zowel de opstaporkesten van Excelsior Step1&2 als de
harmonie van Excelsior het Boso Wind Orchestra optreden. U kunt
uiteraard genieten van traditionele muziek van Strauss die niet
op een nieuwjaarsconcert mag ontbreken. Dit wordt afgewisseld met
mooie film- en musical muziek. Het concert vindt plaats in dorpshuis 't
Zoetzand te Beusichem en begint om 11.30 uur, de zaal is open vanaf
11.15 uur. De toegang is gratis. Op vrijdag 25 januari organiseert
Excelsior een open avond van hun eigen muziekschool. Je kan tijdens
deze avond kennis maken met onze vier muziekdocenten voor klarinet,
saxofoon, slagwerk, trompet, trombone, hoorn, bariton en dwarsfluit. Je
kunt alle muziekinstrumenten uitproberen en meedoen aan een
gezamenlijke workshop van 20-30 minuten op een specifiek
muziekinstrument. De open avond is van 19.00 – 20.30u in dorpshuis ’t
Zoetzand. De workshop zal om 19.30 uur plaatsvinden. De open avond
is voor iedereen die interesse in muziekles heeft, voor zowel kinderen
als volwassenen. Uiteraard zijn onze muzikanten ook aanwezig om jou
alles te vertellen over muziek! Meer informatie vind je
op www.excelsior-beusichem.nl.

Info avond sportverenigingen BTW vrijstelling
De huidige btw-vrijstelling voor sport is per 1 januari 2019 gewijzigd.
Voor veel sportverenigingen is dat financieel nadelig. De overheid wil dit
nadeel compenseren met een nieuwe subsidieregeling. Ook clubs die
tot nu toe geen btw-voordeel hadden kunnen gebruik maken van deze
investeringssubsidie. Op 9 januari is er om 19.30 uur in Maurik een
informatieavond. De nieuwe subsidieregeling is heel breed en kan nu
aangevraagd worden maar wie het eerst komt, het eerst maalt. Het gaat
om zowel investeringskosten in accommodaties, in sportmaterialen en
voor energiebesparende maatregelen en voor maatregelen die de
toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeteren.

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.

