Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda Juni

Opbrengst feestmarkt

Dinsdag 5 juni wandeling
PMC Ochten. Verzamelen
om 08.15 uur op de Markt.

De feestmarkt zit er weer op. We hebben mogen genieten van leuke
activiteiten en veel gezelligheid. En met een mooi resultaat als gevolg.
De volledige opbrengst van 12.255,00 Euro komt ten goede aan het
onderhoud van de kerkgebouwen in Beusichem en Zoelmond.

Dinsdag 5 juni Groene Eik
diner in het Zoetzand.
Aanvang 17.00 uur.
Leden en niet-leden € 7,00
exclusief drankjes. Aanmelden via telefoonnr. 502560.
Woensdag 6 juni senioren
aanBod in het Zoetzand
van 14.00 -17.00 uur.
Gezellige middag met
kaarten, rummy cuppen,
biljarten enz.
Woensdag 6 juni NK
Knikkeren, DS Derksenschool, Ravenswaaij van
14.45-17.00 uur. Doe gratis
mee met het knikkerkampioenschap van de
Gemeente Buren.
Donderdag 7 juni Leerpunt,
Zoetzand van 13.00 tot
15.00 uur. Beter leren
schrijven, lezen, rekenen,
omgaan met de computer en
internet. Een docent van
ROC Rivor is hier aanwezig
om u te helpen.
Vrijdag 8 juni Huis van de
Buurt in het Zoetzand van
10.00 uur tot 12.00 uur.
Boekenuitleen, een praatje,
handwerken etc. en extra:
schilderen en computerles
(voor vervoer: 06-15025083).
Zondag 17 juni Kermistriathlon om 12.00 uur
De Meent / het Zoetzand.
230 Meter zwemmen, 13,3
kilometer fietsen en 3,3
kilometer hardlopen in
Beusichem.

5 juni Wandelen met paramedisch centrum
Deze dinsdag gaat de wandeling naar Ochten. De wandeling is 12,6 km
lang. Starttijd wandeling: 9.00 uur bij Nationaal Fruitpark Ochten,
Bonegraafseweg 59.
Na afloop wordt deze ochtend afgesloten met een kopje koffie/thee en
wat lekkers (niet verplicht en voor eigen rekening).
Let op: Er wordt eerder vertrokken namelijk om 8.15 uur vanaf de Markt
zodat er ook echt om 9.00 uur gestart kan worden ivm de warmte.

Paardenmarkt 14 t/m 17 juni
Dit jaar viert de Paardenmarkt Beusichem haar 557ste editie. De markt
begint donderdagavond 14 juni met de opening van de kermis. Vrijdag,
zaterdag en zondag zijn er festiviteiten en artiesten in de feesttent. De
paardenmarkt en keuring zijn op zaterdagmorgen 16 juni vanaf 06.00
uur.

16 juni Eendaagse cursus voor meer vogels,
wilde bijen en vlinders op het erf
Wilt u meer vogels, wilde bijen, vlinders en andere dieren op en rond uw
erf? Stichting Landschapsbeheer Gelderland organiseert op 16 juni een
eendaagse cursus over biodiversiteit op en om het erf. Deelnemers zien
op een prachtig erf in Rijswijk inspirerende voorbeelden hoe ze hun erf
kunnen inrichten voor meer dieren. Ze leren over inrichting en beheer
van landschapselementen als heggen, knotbomen en boomgaarden
toegespitst op het belang van dieren. Bent u grondeigenaar in het
buitengebied van de gemeente Buren en wilt u graag iets extra doen
voor dierlijke bewoners op uw grond? Dan bent u van harte welkom om
deel te nemen. De cursus vindt plaats op zaterdagochtend 16 juni op
een erf aan de Zandbergseweg in Rijswijk. De cursus is gratis, dus
wees er snel bij want vol is vol. Aanmelden kan via
www.landschapsbeheergelderland.nl of via
info@landschapsbeheergelderland.nl.

Quizavond voor vrijwilligers
Welzijn Rivierstroom organiseert voor alle vrijwilligers in Buren een
ontspannende en leuke quizavond op donderdag 21 juni vanaf 20.00
uur in het dorpshuis in Kesteren. Welzijn Rivierstroom wil haar
waardering uitspreken voor het vele werk dat vrijwilligers doen
Vrijwilligers kunnen zich als team opgeven, maar individuele vrijwilligers
zijn ook welkom en worden in aparte teams ingedeeld. Opgeven kan tot
14 juni via info@welzijnrivierstroom.nl of bel 0344-602337.

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.

