Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda Oktober

Gastheren of -dames Barbarapolikliniek

Deze nieuwsbrief is ivm de
vakantie een week eerder
gemaakt. We hadden nog
geen nieuwe wandeling van
PMC binnen.

Sinds vorige week staat er een aanmeldzuil in de Barbarapolikliniek in
Culemborg. Patiënten kunnen zich daar met hun identiteitsbewijs
aanmelden voor hun afspraak. Het ziekenhuis zoekt nog een aantal
vrijwilligers die patiënten willen helpen bij deze nieuwe manier van
aanmelden om op een gastvrije manier contact te leggen met de
patiënten van het ziekenhuis. Zo maken ze de gang naar het ziekenhuis
wat minder spannend.

Woensdag 23 en
donderdag 24 oktober. BZS.
Jeugddagen. Heeft u
oliebollen gegeten van BZS?
Dan heeft u bijgedragen aan
de jeugddagen van BZS.
Kom eens kijken bij BZS hoe
enthousiast jeugdleden zijn
over deze dagen. Bv de 24e.
Woensdag 23 oktober
Zoetzand 14.00 Gezellige
middag: kaarten,
rummycuppen, biljarten of
gewoon lekker bijpraten
onder het genot van een
kopje koffie of thee. Vanaf
16:00 uur stelt een
maaltijdleverancier zich voor.
Vrijdag 24 oktober, Huis
van de Buurt in het
Zoetzand 10.00-12.00 uur
Kopje koffie, een praatje en
extra wekelijks wisselende
activiteiten. (voor vervoer bel:
06-15025083).
Zondag 27 oktober.
Kerkdienst in de kerk van
Beusichem. 10.00 uur
Voorganger dominee Van
Lingen: Iedereen is welkom in
de diensten. Er is oppas en
zondagsschool daar waar de
dienst gehouden wordt.
Woensdag 30 oktober.
Theater Heerenlogement. Eli
Goffa, Een jonge, Belgische
singer-songwriter en
getalenteerd live performer.
Hij brengt afwisselende sets
van intieme liedjes tot
opzwepende bluesy soul.

Geld voor Beusichemse projecten?
Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland heeft
een nieuwe subsidieronde gestart. Mooie projecten van ondernemers of
stichtingen maken goede kans op subsidie. Van de 25 initiatieven die
werden ingediend in 2018 (1e openstelling) is aan 17 initiatieven in
totaal ruim € 300.000,- toegekend.
Het zijn echt niet alleen ondernemers. Zo is door dorpsgroeperingen in
de West Betuwe veel aan dorpspromotie gedaan. Zo zijn
informatieborden bij historische projecten in de 26 kernen van West
Betuwe geplaatst. De Hanzestad Maasbommel positioneert zich met de
subsidie nu als kleinste Hanzestad van Nederland

BZS flitsend aan competitie begonnen
Het jonge eerste team van BZS is de competitie veelbelovend
begonnen. Na drie wedstrijden staat BZS op een twee plek op
doelsaldo. Uit de eerste drie wedstrijden is de maximale score behaald.
Opvallend is dat in de competitie ook nog geen tegendoelpunt is
geïncasseerd. Het team staat onder leiding van de nieuwe trainer Niek
Amelink. Het team is jong, maar speelt met veel passie. Kom eens
kijken op het vernieuwde sportpark van BZS. Hou de website vv-bzs.nl
in de gaten of er thuiswedstrijden op zondag staan gepland.

Ondervindt u verkeersoverlast? Meld het.
Ondervindt u verkeersoverlast? Mist u een weg in het wegennetwerk
van de gemeente? Is een weg van onvoldoende kwaliteit? Vind u dat
uw kinderen niet op een veilige manier naar school kunnen? U kunt dat
met locatie door middel van een digitale punaise aangeven op een
website van de gemeente. Heel simpel. Ga naar https://www.espraak.nl/Buren/ om uw mening te geven. Bel de gemeente als dat u
niet lukt. De gemeente Buren werkt momenteel aan een nieuw
gemeentelijk verkeer- en vervoersplan. Daarin wordt het verkeersbeleid
voor de komende tien jaar vastgelegd.

Keuze uit twee lokale omroepen voor Buren
Twee stichtingen willen zich als lokale omroep voor onder meer Buren
laten registreren bij het Commissariaat voor de Media. Dit is omdat de
oude lokale omroep RTV Betuwe is opgegaan in Stichting Publieke
Omroep Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West Betuwe (SPOBCVW). Ook Stichting Stadsomroep Tiel (SST) heeft een aanvraag
ingediend. De gemeente Buren wil kijken welke van de twee het meeste
door de inwoners wordt herkend.

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.

