Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda juni
Maandag 3 juni t/m
donderdag 6 juni
Avondvierdaagse
Een ruime afvaardiging van
de Prins Willem Alexander
school uit Beusichem loopt
weer mee in Culemborg. Zo
leren de kinderen Culemborg
kennen voordat ze naar de
middelbare school gaan.
Dinsdag 4 juni
Wandeling in Opijnen
Verzamelen markt 8.30 uur of
9.00 uur Stroomhuis
Neerijnen,v.Pallandtweg 1.
Tel. 06-24145655
Woensdag 5 juni
SeniorenAanbod
’t Zoetzand
14.00 uur
Gezellig middag met spellen,
biljarten en bijpraten!
Vrijdag 7 juni
Huis van de Buurt
’t Zoetzand
10.00 – 12.00 uur
Een lekker kopje koffie, met
extra activiteit handwerken.
Van harte welkom! Tel. 0615025083.
Weekend 7-9 juni
75-jarig jubileumweekend
BZS.
Zondag 9 juni – Bruine Kip
15.00 uur
In de Bruine Kip
Optreden The Marrows (een
duo met Beusichemse
zanger/gitarist Willem van
Boekel). Liedjes in een
intieme setting met een
vleugje country. Kom gratis
genieten.

Programma BZS-jubileumweekend 7-8-9 juni
Vrijdag 7 juni:
Van 18.30 – 21.30 uur: vriendschappelijke wedstrijd seniorenteams.
Van 21.00 – 01.00 uur: feest met DJ/Zanger Levi.
Zaterdag 8 juni:
Van 18.30 – 21.00 uur: Reünie met BBQ-buffet.
Van 19.00 – 21.00 uur: Stratenvoetbal voor alle inwoners van
Beusichem, Zoelmond, Asch, Ravenswaaij
Leeftijd 15 jaar e.o. met ’n team van minimaal
5 spelers en 1 keeper.
Vanaf 21.00 uur
: Groot feest m.m.v. The Originals
Zondag 9 juni:
Van 11.30 – 16.00 uur: De stratenteams spelen in het vervolg van het
Stratenvoetbaltoernooi om de eeuwige roem!
Van 11.30 – 16.00 uur: Beusichems Jeugdspektakel: diverse attracties
op en naast het veld voor het hele gezin.

Twee triathlons op de Meent in juni
Op twee zondagen achter elkaar is de Meent het decor van een
triathlon. Als eerste is er de kermistriathlon op 16 juni met het bekende
230 meter zwemmen, 13,3 kilometer fietsen en 3,3 kilometer hardlopen.
Inschrijven kan op http://kermistriathlonbeusichem.nl.
De week erna is de eerste vrouwentriatlon in Beusichem. Om deze dag
op 23 juni te kunnen organiseren zijn nog vrijwilligers nodig. Het is voor
de eerste keer dat de Vrouwentriatlon plaatsvindt in Beusichem. Wil je
helpen langs de route, mail dan naar beusichem@vrouwentriatlon.nl.
Voor de vrouwentriathlon is er keuze uit 1/8e en /16e triathlon. De
kermistriathlon zit qua afstanden dus tussen 1/8e en 1/16e triathlon in.

Gratis lidmaatschap ‘sociaal vervoer’
Het lidmaatschap voor AutoMobiel is van juni tot en met december
gratis in de gemeente Buren! AutoMobiel is een sociale vervoersdienst
voor en door inwoners. Er zijn vrijwillige chauffeurs beschikbaar die het
leuk vinden om auto te rijden en daarmee iemand te helpen. Wie
gebruik wil maken van AutoMobiel wordt lid van het Servicepunt
Thuiswonen. Om een rit aan te vragen is een telefoontje naar het
coördinatiepunt van Servicepunt Thuiswonen voldoende. Als er een
chauffeur beschikbaar is wordt de afspraak gemaakt en de ritprijs op
basis van €0,30 per km doorgegeven. De passagier rekent contant af.
Voor inwoners zonder vervoer is in de gemeente Buren 'AutoMobiel'.
Informatie en lidmaatschap: 088-7004100. Informatie is verder te vinden
op www.servicepunt-automobiel.nl. Bellen of mailen kan ook naar
Welzijn Rivierstroom 0344-602337 of info@welzijnrivierstroom.nl.

Waardevolle bomen in Beusichem
De gemeente Buren wil de waardevolle bomen in Beusichem en
daarbuiten meer in de schijnwerpers zetten. Aanleiding voor Beusichem
Leeft om de gemeente wat vragen te stellen over het bomenbeleid. Op
Beusichemleeft.nl vindt u een informatief artikel over de plannen en
uitdagingen. Buren probeert de 23.000 openbare bomen in de
gemeente in stand te houden, maar dat is soms lastig, zo blijkt.

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.

