Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda December
Dinsdag 4 december. PMC
wandeling. We lopen door
de bossen en over de heide
van de Utrechtse Heuvelrug.
Een andere route/rondje door
Boswachterij Amerongse
Berg (15 km met
hoogteverschillen).
Vertrek vanaf de Markt om
8.15 uur of 9.00 uur
parkeerplaats sportvelden
Elst (Sportweg). Meld je aan
bij Sandra, 06-24145655
Dinsdag 4 december
20.00 uur. Gemeenteraad
vergadert in gemeentehuis in
Maurik (zie Buren.nl).
Woensdag 5 december
Senioren Aanbod,
Zoetzand 14.00 uur
Gezellige middag Kaarten,
rummycuppen, biljarten of
gewoon lekker bijpraten
onder het genot van kopje
koffie of thee.
Vrijdag 7 december
Huis van de Buurt in het
Zoetzand 10.00-12.00 uur
Boekenuitleen, kopje koffie,
een praatje en extra:
handwerken (voor vervoer
bel: 06-15025083).
Woensdag 12 december
20.30 uur Heerenlogement.
Lucky, cabaretprogramma
door Jeroen van Merwijk.
Van Merwijk heeft weer een
mooi nieuw programma
gemaakt, met mooie liederen
en fijne teksten. Hij is dus
niet gestopt!
Zaterdag 15 december
Zet het in de agenda:
Sfeervolle kerstborrel
Oranjevereniging rond en in
de kerk van Beusichem. Van
17.00 tot 20.00 uur.

Lokale Radio stopt en gaat verder
Het lokaal radiostation voor Buren heet nu RTV Betuwe. Deze omroep
heeft een studio in Geldermalsen, maar een steunzender bij De Bruine
Kip. RTV Betuwe stopt op 31 december 2018 met uitzenden. De
omroep is de lokale publieke media-instelling in de gemeenten
Geldermalsen, Neerijnen en Buren. SRC, de huidige lokale omroep van
Culemborg en Vianen fuseert per 1 januari 2019 met RTV Betuwe en
gaat onder de naam SRC uitzendingen verzorgen.
De radioprogramma’s van RTV Betuwe zijn te horen via het kabelnet op
93.1 MHz, of via de etherfrequenties 106.2 FM en 105.1 FM. De
kabelkrant is op tv te zien via het kanaal S15. Wat de fusie betekent
voor de programmering en aandacht voor lokale zaken, is niet duidelijk.

Meer activiteiten voor Burense kinderen
Maandag 3 december hebben vertegenwoordigers van alle
basisscholen en kinderopvang-organisaties en de gemeente Buren
afgesproken ervoor te zorgen dat alle kinderen in onze gemeente veilig
en gezond opgroeien. Scholen, kinderopvang en ouders kunnen daarbij
hulp gebruiken van iedereen.
Concreet betekent dat, dat deze partners gezamenlijk activiteiten gaan
ontwikkelen zodat alle kinderen in de gemeente zich veilig, gezond en
kansrijk kunnen ontwikkelen. In het schooljaar 2019-2020 worden de
eerste activiteiten aangeboden. Daarbij werken ze samen met
aanbieders op het gebied van bewegen, sport, voeding, kunst, cultuur,
techniek, muziek, natuur en welzijn.

Beusichemse voetballers zijn ster in BZS
plaatjesactie
Veel voetballertjes bij BZS zijn al lekker opgewonden over de
voetbalplaatjes-actie die binnenkort start. Klanten van de EMTÉ krijgen
dan voetbalplaatjes bij boodschappen. Reken er maar op dat er
kinderen bij de uitgang gaan vragen om deze plaatjes. Het is de start
van een uitgebreid jubileum van BZS dat in 2019 alweer 75 jaar
bestaat. De voetballers willen natuurlijk hun plaatjesboek volkrijgen met
alle spelers van BZS. In deze actie zijn alle BZS-leden voor kort even
de sterren van het dorp.
Sinds oktober is iedere speler gefotografeerd individueel en in
teamverband. Het verzamelalbum en de plaatjes zijn al naar de drukker.
We kunnen niet wachten.

Mooie feesten in december
De donkere dagen in december worden dit jaar lichter met een paar
mooie feesten in het dorp. Bij De Blusser is zaterdag 22 december het
Foute Kerstfeest gepland. Hier draait het om halve-liter-pullen en foute
muziek. In de Bruine Kip kun je je de week ervoor verwarmen aan een
Latin Party (15 december). Twee mooie zaterdagavonden dus om naar
uit te kijken.
Dan is KersTpop niet ver weg meer. Dat minifestival in de Bruine Kip
start op 21 december om 20.30 uur. De deels Beusichemse band
Brother Wolf gaat een ode brengen aan de Engelse rockband Oasis,
met hits als Wonderwall, Whatever en Don’t look back in anger.
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