Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda Mei
Maandag 13 mei 15.45 uur
basketbal voor kinderen
van 4 tot 12 jaar. Begeleid
door sportcoaches in de
gymzaal van de PWA school,
opgeven is niet nodig.
Dinsdag 14 mei
Wandeling Errekomsepad,
13km
Vertrek vanaf de Markt in
Beusichem om 8.40 uur. Na
afloop kan er thee / koffie
gedronken worden bij “Koffie
en Kunst” in Buren.
Meld je aan bij Sandra, 0624145655
Woensdag 15 mei om 14.00
uur SeniorenAanbod in het
Zoetzand. Themamiddag.
Een kennismaking met het
land Armenië, waar "onze"
Angela en haar kinderen
vandaan komen, verzorgd
door dochter Natascha
Donderdag 16 mei
Leerpunt ’t Zoetzand
13.00-15.00 uur
Om beter te leren schrijven,
lezen, rekenen, omgaan met
computer & internet.
ROC Rivor is aanwezig.
Vrijdag 17 mei
Huis van de Buurt in het
Zoetzand 10.00-12.00 uur
Boekenuitleen, kopje koffie,
een praatje en extra lentebingo (voor vervoer bel:
06-15025083).
Vrijdag 17 mei, 19.00 uur
Sponsorloop op de Markt.
Basisschoolleerlingen lopen
zoveel mogelijk rondjes rond
de kerk van Beusichem.
Aanmoediging is welkom!

Zaterdag 18 mei De Feestmarkt- 34e editie
Op zaterdag 18 mei vindt de 34e editie van de jaarlijkse Feestmarkt
plaats in en rond de kerk van Beusichem. Men ontmoet u allen graag op
de Markt, maar uw hulp kan al eerder gebruikt worden. Voor een nieuw
onderdeel van de markt, de talentenveiling, is men op zoek naar uw
(verborgen) talent. Bij de talentenveiling krijgen bezoekers de kans om
te bieden op diensten en talenten zoals hulp in de tuin of een netjes
gewassen auto. Heeft u een talent dat u wilt aanbieden voor de veiling?
Mail dan naar feestmarktbeusichemzoelmond@gmail.com.
Daarnaast is uw hulp nodig voor de verkoop van lootjes langs de
deuren. In een deel van Beusichem worden nog geen loten verkocht.
Het gaat hierbij om de volgende straten: Bernhardlaan, Hendriklaan,
Wilhelminalaan, Irenelaan, Julianalaan, Lage Waard, Sportveldstraat,
Hofplein, Zoetzandselaan, Slotstraat, Nieuwstraat en de dijken.
Wilt u hier loten verkopen of woont u hier en wilt u graag loten kopen?
Neem dan contact op via bovenstaand e-mailadres of met Fred van
Blokland (0345-501611).

Maandag 20 mei gemeente-avond
We nodigen u van harte uit voor een inspirerende avond over "Zingen in
de kerk" op maandag 20 mei om 20.00uur. Dit is onze gemeente-avond
met het thema "Zolang wij ademhalen".
We zijn erg blij dat we voor deze avond een boeiende spreker hebben
gevonden. Het is dichter, dominee Sytze de Vries uit Schalkwijk.
We zingen regelmatig liederen van hem uit het Liedboek. Meer dan 75
liederen en gedichten komen van zijn hand. We zullen deze avond ook
samen liederen zingen uit zijn bundels "Liefst van overzee".
Twee bundels vol vertalingen van bekende Engelse hymnen.
Jeroen van Kleef begeleidt ons op ons prachtige Witte orgel uit 1858. U
bent allen hartelijk uitgenodigd door Ds.L.J.van Lingen en de
kerkenraad van de Protestantse Gemeente Beusichem-Zoelmond.

Burgemeester De Boer herbenoemd
Maandag 6 mei is burgemeester J.A. (Jan) de Boer opnieuw beëdigd
voor een periode van zes jaar. Dit is gebeurd door de Commissaris van
de Koning van Gelderland, de heer Berends, in het provinciehuis in
Arnhem.
De burgemeester is herbenoemd op voordracht van de gemeenteraad.
De gemeenteraad voert hiertoe periodiek functioneringsgesprekken met
de burgemeester.

Informatieavond zonnepanelen
Energiecoöperatie eCoBuren organiseert op dinsdag 14 mei a.s., bij
Wilgje Buitensport in Buren, een informatieavond zonnepanelen, voor
bewoners van de gemeente Buren. Ontdek alles over de mogelijkheden
van zonnepanelen en waar je rekening mee moet houden als je hierin
wilt investeren. Je krijgt advies over financiering, regelingen,
vergunningen, en de beschikbare technieken.
Meer info op www.ecoburen.nl

Zaterdag 18 mei,
34e editie FEESTMARKT

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.

