Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda maart/april
Wandeling PMC
Gezien de ontwikkelingen
op het gebied van het
coronavirus zal de
wandeling op de
dinsdagochtend voorlopig
worden gecanceld.
Blijf wel zelf voldoende in
beweging.
Kerkklokken voor hoop
In Nederland luiden elke
woensdagavond in april de
kerkklokken van 19.00 tot
19.15. In Beusichem en
Zoelmond gebeurt dat ook
als teken van hoop.
Aangepaste
openingstijden
veerdienst
Elke dag van 7.0019.00uur.
SeniorenAanbod,
Leerpunt & Huis van de
buurt
Alle activiteiten zijn
afgelast tot nader bericht.
Theater Heerenlogement
Alle voorstellingen tot en
met 6 april worden
uitgesteld. Zie verdere info
op de website.
Bezoek gemeentehuis
De receptie en balie van
het gemeentehuis zijn
geopend van 10-12 uur.
Kijk op Buren.nl voor
andere maatregelen.

Maak een rondleiding door je dorp
Wandel niet in groepen, maar mocht je twee leuke wandelingen
willen maken: In Beusichem en Zoelmond zijn twee historische
wandelingen en gratis op je telefoon te volgen als een interactieve
rondleiding. Dat is makkelijk. Download de app izi.travel en je
vindt eenvoudig de wandelingen in Beusichem en Zoelmond. Op
de website van BeusichemLeeft vindt je een introductiefilmpje. Als
je het huis niet uit wilt, is de rondleiding ook te zien op je scherm
met gesproken tekst.

BZS-terrein echt gesloten
Het BZS-terrein is echt niet toegankelijk. De ouders van kinderen
en jongeren die over hekken klimmen van sportterreinen, kunnen
rekenen op een flinke boete in de regio Gelderland-Zuid. Dat
heeft burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en voorzitter van
de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bekendgemaakt. Hij bepaalt
dus mede het veiligheidsbeleid in Beusichem.

Beschermingsmiddelen gezocht voor
verloskundigen Rivierenland gezocht
Verloskundigen en kraamverzorgenden beschikken over weinig
tot geen beschermingsmiddelen tegen het coronavirus. Helpt u
mee? Het gaat om VUURWERKBRILLEN, SCHORTEN,
MONDKAPJES EN ONTSMETTINGSMIDDELEN. U kunt ze
afleveren bij Tuincentrum De Graaf aan de Oranjestraat.

Schroom niet om hulp te vragen!
Na een oproep in de huis-aan-huis-folder vorige week hebben
mensen zich al gemeld die hulp willen bieden aan ouderen en
kwetsbaren. Schroom niet om te bellen als we kunnen helpen.
Hierbij nogmaals de contactinformatie (ook voor vrijwilligers)
= M. de Graaf 0612139477 diaconie@kerkbeusichemzoelmond.nl
= Jeanne van der Gun 0615025083 of info@beusichemleeft.nl
= Andreas Tan 0653244911 of info@beusichemleeft.nl

Feestmarkt 2020
Door de nieuwe maatregelen van de overheid kunnen de
Sponsorloop en de Feestmarkt op 15 en 16 mei helaas niet
doorgaan. Als bestuur beraden wij ons over de te nemen stappen.
Het kan betekenen dat de Feestmarkt in zijn geheel dit jaar niet
zal plaatsvinden. Misschien kan de Feestmarkt, evt in afgeslankte
vorm, op een later tijdstip alsnog doorgaan. Hopelijk tot snel!

75 jaar bevrijding maart/april 1945
Door paarden getrokken SS-wagens moesten naar Boskoop
vervoerd worden. Enkele Beusichemmers werden gedwongen dat
te doen. Bron: Tussen Waal en Lek 1939-1945; Jan van Alphen.
NB: Het nieuws in deze nieuwsbrief is onder voorbehoud van
wijzigingen / annuleringen als gevolg van de corona maatregelen.
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.

