Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda Februari
Dinsdag 18 feb Leerdam
De VVV wandelroute
Bosscherwaarden, van 12
km. Een wandeling op
bekend terrein over verharde
wegen. Start 9.00 uur van 't
Veerhuys in Beusichem. We
varen dan met de pont over
en pakken daar de route op.
Vertrek vanaf de Markt in
Beusichem om 8.45 uur.
Na afloop drinken we een
kopje koffie bij 't Veerhuys.

Woensdag 19 feb
Senioren Aanbod
12.00 uur Zoetzand-diner
Voor 17 feb aanmelden, tel.
501377.
14.00 Bingomiddag
4 rondjes Bingo voor € 3,00.
Na afloop nog gelegenheid
voor een spelletje of een
praatje. Boeken ruilen.

Donderdag 20 feb.
Leerpunt Zoetzand.
ROC Rivor staat bij de
Leerpunten klaar voor
mensen die graag beter
willen leren schrijven, lezen,
rekenen of omgaan met de
computer en internet.
Van 9.00-11.00 uur.

Vrijdag 21 feb. Huis van
de Buurt. Zoetzand.
Een lekker kopje koffie,
bijpraten met als extra
activiteit Schilderen.
Alle leeftijden welkom!
Aanvang 10.00 uur.

Vrijdag 21 feb Theater
Heerenlogement:
Tierradentro ‘A contemporary
flamenco is een theatervoorstelling gecreëerd rond
danseres/choreograaf
Jessica Achten en guitarist/
componist Tijn van der
Sanden. Aanvang 20.30 uur

Politiek buigt zich over groen in de gemeente
De Burense politiek buigt zich dinsdag 18 februari over de
toekomst van het groen in de gemeente met het plan Landschap
en Biodiversiteit 2020-2024. Op de website van de gemeente kunt
u daarvoor meer informatie vinden in de agenda van de
gemeenteraad. De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn
openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis. Het is ook live te
volgen via de website van de gemeente op:
https://www.buren.nl/gemeente/ onder gemeenteraad.

De waterkwaliteit van de Rijn (en Lek) moet
verbeterd worden.
Het water in de Lek kan in de toekomst schoner worden. Nu is het
water in de Rijn (en dus de Lek) te vaak verontreinigd met stoffen
waardoor drinkwater steeds lastiger te winnen is uit rivierwater.
De microverontreiniging in de rivier moet met minstens 30 procent
worden teruggedrongen. Het kost de drinkwaterbedrijven steeds
meer moeite om drinkwater te winnen uit de Rijn. Er zijn steeds
meer incidenten waardoor schadelijke stoffen als fluorhoudende
trifluoracetaat (TFA) en pyrazool in het water komen.

75 jaar bevrijding
Het heldenverhaal van de watersnood
Precies 75 jaar geleden (begin 1945) waren veel weilanden op lager
gelegen gronden in Beusichem en omgeving al onder gelopen. Ook
huizen hielden het soms niet droog. Dat kwam door het kwelwater.
Gemalen konden door de lang durende stroomuitval in de laatste
oorlogsmaanden de akkers niet meer droog krijgen.
Daarnaast had de Betuwe een echte watersnood. De Duitsers hadden
het oostelijke deel onder water gezet om de geallieerden tegen te
houden. De nieuwe dijk van het Amsterdams Rijnkanaal kon het water
niet aan. Maurik en dorpen waren al onder gelopen en eind 1944 waren
ook Zoelmond, Beusichem en Culemborg en omgeving in gevaar. Er
was paniek. De Duitsers lieten het over aan Rijkswaterstaat. Die riep
mannen uit de regio op de dijk te verstevigen. Vele duizenden mannen
marcheerden uit dorpen uit de regio en voorkwamen nabij Ravenswaaij
een ramp. Buitenlandse media versloegen de heldendaad. Een ramp
werd voorkomen, maar de velden bleven blank staan. Daar kon
uitgebreid geschaatst worden. Want buiten alle oorlogsmisère, was de
winter ook nog koud.
Meer info: www.Culemborgzoalshetwas.nl/watersnood1945.html.
Nederland viert dit jaar 75 jaar bevrijding. BeusichemLeeft wil de
komende maanden in korte teksten het dagelijks leven schetsen van 75
jaar geleden. Samen met Beusichem-Zoelmond toen en nu, oudere
inwoners en de Werkgroep Historische wandeling, maar ook bestaande
literatuur, zoals de boeken van oud-schoolhoofd Nout. Tussen de
rivieren kwam de oorlog soms dichtbij in Beusichem. In de laatste 7
maanden waren geallieerden al wel heel dicht genaderd tot de Waal.

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.

