Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda Januari
Dinsdag 22 januari, Maurik
Wandelen in en rond Maurik
en Rijswijk over verharde
wegen met een afstand van
15 km. Vertrek vanaf de
Markt in Beusichem om 8.30
uur. Starten Eiland van
Maurik 9 uur,
Pannenkoekenhuis de
Waterspiegel.
Dinsdag 22 januari, Maurik
gemeenteraadsvergadering
met onder andere vaststelling
lagere OZB tarief. 20.00 uur.
Woensdag 23 januari,
Zoetzand
12.00 Zoetzanddiner
14.00 Bingomiddag
SeniorenAanbod. 4 rondjes
Bingo voor € 3,00. Na afloop
nog gelegenheid voor een
spelletje of een praatje.
Woensdag 23 januari
Heerenlogement Fresku,
‘Voordat het te laat is’.
Heerenlogement. Cabaret
van deze rapper. Start om
20.30 uur.
Vrijdag 25 Januari Huis van
de Buurt in het Zoetzand
10.00-12.00
uur
Boekenuitleen, kopje koffie,
een praatje en als extra
activiteit
workshop
wintersoep (voor vervoer bel:
06-15025083)
Vrijdag 25 januari Zoetzand
open avond muziekvereniging Excelsior. Om 19.30 uur
is er een workshop om
instrument uit te proberen.
Zaterdag 26 Januari
Nieuwjaars-borrel-feest De
Blusser. Een pul bier of een
glas Prosecco kost €2,50.

BZS maakt zich op voor jubileumavond
Voetbalvereniging BZS heeft een prachtige start van het jaar met een
mooie voetbalplaatjesactie en het besluit een tweede kunstgrasveld
aan te leggen. Nu wordt de kantine ook nog opgeknapt en staan de
jubileumfestiviteiten voor de deur. Het 75-jarige bestaan van de
vereniging wordt flink gevierd en 16 februari is alvast een belangrijke
datum met een receptie waar ook veel oud-leden worden verwacht om
te borrelen en praten over de rijke geschiedenis. Leden en oud-leden of
aspirantleden zijn welkom vanaf 18.30 uur voor een receptie met
aansluitend een feestavond met Hollandse muziek.

Sponsorgeld Rabo wacht op verenigingen
Rabobank West Betuwe stelt het fonds 'Een aandeel in de Betuwe' weer
open vanaf 1 februari. De pot met subsidiegeld waar verenigingen
aanspraak op kunnen maken.
Het gaat om gerichte projectaanvragen van verenigingen en stichtingen
en dat kan allerlei doelen hebben. Het is een verkiezing. De leden van
de bank kunnen namelijk hun stem uitbrengen op twee projecten die zij
willen laten bloeien in de Betuwe.

Kom ’t Zoetzand helpen!
Dorpshuis 't Zoetzand heeft vrijwilligers nodig en organiseert een
informatieavond op 24 januari. Eén van de zeer gewaardeerde
vrijwilligers wil het rustiger aan gaan doen. Voor zijn taken en
bestuurstaken is het dorpshuis op zoek naar enthousiaste mensen die
daar de uitdaging in zien. De inloop is vanaf 19.30 uur, de avond begint
om 20.00 uur. Mail bij vragen en/of interesse naar:
secretariaatzoetzand@gmail.com of bel voor meer informatie:
0622077933.

Informatie-avond glasvezelinternet
Digitale Stad organiseert 30 januari om 19.30 uur in ’t Zoetzand een
informatie-avond over haar glasvezel project. Inwoners van het
buitengebied en kleine kernen hebben een brief ontvangen. Digitale
Stad is in samenwerking met onder meer KPN een glasvezelcampagne
in Buren gestart.

Wedstrijden kortebaan schaatsen Beusichem
Na de succesvolle eerste kortebaanwedstrijd in de uiterwaarden bij ’t
Veerhuys maart 2018 begint het weer te kriebelen. IJsclub De Scheve
Schaats bereidt zich voor op een nieuwe wedstrijd. Het bestuur is bij
elkaar gekomen en wil toewerken naar een wedstrijd bij ’t Veerhuys op
zaterdag 26 januari (13.00). Houdt facebook (De Scheve Schaats) in de
gaten of de website van BeusichemLeeft voor deelname.

Kerk Beusichem-Zoelmond duidelijk over
Nashville-verklaring
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Beusichem-Zoelmond
hecht er veel waarde aan te melden dat zij de zogenaamde
Nashvilleverklaring verwerpt. De kerkenraad sluit zich met die opvatting
aan bij de Protestantse Kerk Nederland. Op Beusichemleeft.nl vindt u
de volledige toelichting van de kerkenraad.

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.

