Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda Mei
Dinsdag 7 mei
Wandeling Lint- en
Liniepad Schalkwijk, 10 km
Vertrek vanaf de Markt in
Beusichem om 8.30 uur. Na
afloop kan er thee / koffie
gedronken worden bij het
theehuis van het fort WKU.
Meld je aan bij Sandra, 0624145655
Dinsdag 7 mei om 17.00
uur Groene Eik diner van
SeniorenAanbod in het
Zoetzand.
Woensdag 8 mei om 14.00
uur SeniorenAanbod in het
Zoetzand. Koffie drinken,
kaarten, biljarten, rummycubben en sjoelcompetitie.
Donderdag 9 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 10 mei
Huis van de Buurt in het
Zoetzand 10.00-12.00 uur
Boekenuitleen, kopje koffie,
een praatje en extra
schilderen (voor vervoer bel:
06-15025083).
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.
Vrijdag 17 mei, 19.00 uur
Sponsorloop op de Markt.
Basisschoolleerlingen lopen
zoveel mogelijk rondjes rond
de kerk van Beusichem.
Aanmoediging is welkom!

Boekenmarkt in Buren op 11 mei
Op het plein bij de RK Gregoriuskerk in Buren wordt 11 mei a.s. door
vrijwilligers een boekenmarkt georganiseerd van 10.00 tot 15.00 uur.
De opbrengst van de markt is bestemd voor het organiseren van
kinderactiviteiten binnen de RK Suitbertusparochie locaties Buren en
Geldermalsen, denk aan materialen voor o.a. de kinderwoorddiensten.
Terwijl u aan het snuffelen bent of een kopje koffie of thee drinkt worden
er lootjes verkocht. Deze boekenmarkt is het kleine zusje van de
“feestmarkt” die altijd de 1e zondag in september wordt gehouden.
Voor belangstellenden is de kerk open, alwaar iemand aanwezig is die
u het een en ander kan vertellen over de kerk.
De kinderen kunnen zich ook alvast opgeven voor de bijbelvakantiedagen die bij voldoende deelname op 23 en 24 juli plaatsvinden op /
rond het plein en in de H. Gregoriuskerk in Buren. Deze middagen zijn
voor de kinderen in de basisschoolleeftijd in de gemeente Buren.

Zaterdag 11 mei ruilmiddag Krijgdekleertjes
Ruilmiddag voor baby- en kinderkleding van maat 50 t/m 116 in het
Zoetzand. Er zijn 3 tijdsvakken waarbinnen je kunt komen ruilen:
15.00 - 15.45 uur / 15.45 - 16.30 uur / 16.30 - 17.15 uur
Graag vooraf aanmelden via krijgdekleertjes_beusichem@hotmail.com.

Pannenkoekenactie zaterdag 11 mei
Wat is er mooier om je moeder cadeau te doen dan ‘onbeperkt
pannenkoeken eten’ op de zaterdag vóór moederdag? Of je (klein)
kinderen te verrassen? Of jezelf gewoon gezelschap te gunnen?
Geef je op via Theo Meurs (kerk@teejow.nl). Kosten: 5 Euro voor
kinderen t/m 12 jaar, 10 Euro voor 13 - 99 jaar.
Tijdstip: Zaterdag 11 mei van 17.00 uur tot 19.30 uur.
Plaats: Kerk in Zoelmond. Opbrengst voor het jeugdwerk van de kerk
en hun goede doel: de Cliniclowns.

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 www.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).

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.

