Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda
Dinsdag 6 februari
Wandeling Beusichem en
Zoelmond U bent van harte
welkom om ’t rondje mee te
lopen. We starten om
09.00uur bij Natuurlijk Gruun,
Zijveling 1, Ommeren. Of
om 8.30uur op de markt in
Beusichem als je meerijdt.
info@pmcbeusichem.nl
Dinsdag 6 februari. Cabaret
in het Heerenlogement.
René van Meurs van alles
meegemaakt waar hij jullie
vanavond graag over vertelt.
Een avondje vol mooie
verhalen, rake grappen en
flink tempo, maar hij belooft
niks. 20.30 uur. €16 kaartje.
7 februari chansons in het
Heerenlogement (zie site).
7 feb 14.00 Gym met Mary
Veldhoen.
’t Zoetzand. Gezellige
middag: kaarten,
rummycuppen, biljarten of
gewoon lekker bijpraten
onder het genot van koffie of
thee. Boeken ruilen.
Vrijdag 9 februari
Huis van de buurt
Van 10.00 tot 12.00 uur.
Gezellig samenzijn voor jong
en oud, spelletjes e.d. in het
Zoetzand. Deze vrijdag is er
schilderen. Bij vervoersproblemen bel Jeanne van
der Gun op 06-15025083
Zondag11 februari,
Swing Jazz in De Bruine
Kip. Aanvang 15.00 uur:
Repertoire varieert van
ballads als : I can’t believe
that you’re in love with me,
Comes Love, Dream a little
dream of me, Into each life
some rain must fall.

Verenigingen opgelet; Raboprogramma sponsoring
Het sponsorprogramma van Rabobank West-Betuwe is nog open voor
deelname. Uw vereniging of stichting kan zich tot en met 28 februari
inschrijven via een formulier op de website van de Rabobank. In de
maand maart worden alle aanvragen door een selectiecommissie van
Rabobank West Betuwe beoordeeld. Uitsluitend de aanvragen die
voldoen aan de voorwaarden worden vanaf uiterlijk 19 maart
gepubliceerd op de website. Alle leden van Rabobank West Betuwe
kunnen vervolgens tijdens de stemperiode hun stem uitbrengen.

Kom eens kijken bij Popkoor Blossom
Sinds jaar en dag oefent popkoor Blossom op maandagavond van
20.00 – 22.00 uur in het Zoetzand. Dit koor bestaat uit zo’n 45 mannen
en vrouwen en zingt diverse popnummers. Wij zingen liedjes uit de
jaren 70 tot nu van ballads tot up tempo nummers.
Het koor treedt ook regelmatig op, zoals 30 maart Geldermalsen, en in
het voorjaar in IJsselstein en Culemborg. Niet in de gelegenheid om
naar een optreden te komen kijken maar wel nieuwsgierig om onze
repetitie-avond te willen bijwonen? Mail naar info@pkblossom.nl.

Politiek in Beusichem voor verkiezingen
De verkiezingskoorts loopt op deze dagen. De partijprogramma’s van
de politieke partijen zijn geschreven, de posters worden dezer dagen
weer geplakt en de politiek komt ook Beusichem aandoen. Woensdag
21 maart stemmen ruim 20.000 inwoners uit onze gemeente voor onze
gemeenteraad. De aanplakborden worden rond 5 februari 2018
geplaatst. De VVD heeft haar campagne afgetrapt in Beusichem. In
ieder geval Gemeentebelangen heeft in Beusichem een informatieavond gehouden, er zullen meer partijen Beusichem aandoen tot 21
maart. Zo kunt u 12 maart ook vrijhouden voor een heus
verkiezingsdebat in Beusichem. In samenwerking met RTV Betuwe
organiseert BeusichemLeeft een politiek café met lokale thema’s. De
vorm is een radio-uitzending met publiek dat later wordt uitgezonden. Er
zijn meer politieke avonden gepland de komende weken. Hou daarvoor
de gemeentelijke website in de gaten. Zo organiseert D66 Buren
donderdag 15 februari 2018 in de mooie Martinus Kerk in Rijswijk een
thema-avond. De PvdA gaat traditioneel de straat op in Beusichem.

Nieuw kunstgrasveld BZS
De gemeenteraad Buren heeft besloten Euro 200.000 beschikbaar te
stellen voor de vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld bij
BZS. Dit besluit werd door een grote meerderheid in de raad gesteund.
In mei is het rijkelijk laat om een veld aan te besteden, waardoor de
gemeente Buren (VVD wethouder) meewerkte aan een besluit nog in
februari. BZS kan dus door met het plannen van de werkzaamheden.
Voor BZS is het nieuwe veld belangrijk omdat een kunstgrasveld vrijwel
altijd bespeelbaar is voor trainingen en wedstrijden. Met de stijgende
ledenaantallen is dat cruciaal. Het oude kunstgrasveld met
rubberkorrels was afgeschreven.

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.

