Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda Mei
Maandag 14 mei
Noodoproep voor een
longfondscollectant voor
de Sportveldstraat (graag
melden op 06-15025083).
Woensdag 16 mei
SeniorenAanbod
Zoetzand Diner
’t Zoetzand
Aanvang 12.00 uur.
Gezellig samenzijn en lekker
eten met elkaar.
Vrijdag 18 mei
Huis van de Buurt
’t Zoetzand
10.00 – 12.00 uur
Een lekker kopje koffie,
elkaar ontmoeten en een
activiteit: een verwenochtend.
Van harte welkom!
Vrijdag 18 mei
Sponsorloop
Kerk Beusichem
Aanvang 19.00 uur
De jaarlijkse sponsorloop
voor alle kinderen uit
Beusichem en Zoelmond.
Zaterdag 19 mei
Feestmarkt
Kerk Beusichem
Aanvang 10.00 uur
De jaarlijkse feestmarkt
Beusichem Zoelmond. Vier
de 33ste markt mee!
Woensdag 23 mei
Opening Jutterseiland
De Meent
Aanvang 15.00 uur
Maak kennis met de nieuwe
speeltuin op recreatiegebied
De Meent in Beusichem.

Feestmarkt 2018
De Feestmarkt 2018 komt er bijna aan! Op zaterdag 19 mei is het
zover. De markt in en rond de kerk van Beusichem gaat los om 10 uur
’s ochtends met verschillende kramen, de kledingbeurs, heerlijke wafels
en oliebollen. De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van de
kerken in Beusichem en Zoelmond. Gedurende de dag zijn er
verschillende activiteiten, optredens en demonstraties om van te
genieten onder het genot van een hapje en drankje. Het Rad van
Avontuur mag niet ontbreken en de dag wordt afgesloten met de
verloting. Op vrijdag 18 mei is de Sponsorloop om 19.00 uur. De
kinderen lopen dan zoveel mogelijk rondjes om de kerk van Beusichem
om geld op te halen voor het onderhoud van de kerken.

Opening Jutterseiland De Meent
Op woensdagmiddag 23 mei 2018 zal om 15.00 uur de opening
plaatsvinden. Alle kinderen en hun ouders zijn welkom om kennis te
maken met deze geweldige gratis speeltuin. Tijdens de opening is gratis
ijs en limonade verkrijgbaar bij Gasterij De Meent. De toegang is gratis.
Kom je met de auto dan betaal je ook geen parkeergeld. Met man en
macht wordt er op dit moment gewerkt aan het bestrijden van de
blauwalg. Er worden regelmatig metingen verricht door het Waterschap.
Met de juiste maatregelen zal de blauwalg hopelijk spoedig verdwenen
zijn. De opening zal te allen tijde doorgaan op 23 mei.

Welzijn Rivierstroom | Wandelmaatje
Welzijn Rivierstroom zoekt voor een vrouw van 58 een wandelmaatje.
Deze vrouw woont in Buren en zoekt een rustige en serieuze vrouw
liefst van haar eigen leeftijd. Zij bezoekt ook graag kerken en is dol op
huisdieren. Haar begeleider van de zorgmaatman groep adviseert haar
om meer naar buiten te gaan. Wie wil samen met haar op pad in de
oude stad Buren? Bent u het maatje wat wij zoeken? 0344-602337 of
magdabakker@welzijnrivierstroom.nl

Welzijn Rivierstroom | Autisme
Netty Dijkstra-Geuze zorgde zes jaar intensief voor haar twee
fantastische zoons met autisme. De impact van autisme is groot, zowel
in het gezins- als in het sociale leven. Tot er een dag aanbreekt dat
alles Netty letterlijk teveel wordt. Ze krijgt meerdere keren een burn-out,
gevolgd door een ernstige psychotische depressie. In een bijeenkomst
in Kesteren vertelt Netty over herstel en toekomstperspectief, over
mantelzorg en moederliefde, over geloof en hoop. De toegang is gratis.
Wel graag vooraf aanmelden bij Welzijn Rivierstroom. Mantelzorgers uit
de gemeente Neder-Betuwe en Buren zijn hartelijk welkom! Datum: 17
mei van 13.30-15.00 uur. Locatie: 'Ons Dorpshuis', Nedereindsestraat
27A, Kesteren. 0344-602337. info@welzijnrivierstroom.nl

Oranjevereniging Beusichem
De Oranjevereniging Beusichem bedankt alle vrijwilligers en sponsoren
die hebben geholpen Koningsdag 2018 tot een groots feest te maken!
En natuurlijk ook bedankt aan alle deelnemers van de vele activiteiten
in de speeltuin, de kerk en op de Markt! Zonder jullie was het niet zo
mooi geweest! Vrijwilligers + sponsoren + Beusekommers = Great
Succes. Heel graag tot volgend jaar!

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.

