Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda April / Mei
Dinsdag 24 april
Wandeling naar Tricht door
PMC (11 km).
Starttijd wandeling: 9.00 uur
bij De Hoenderik, Lingedijk
180, Tricht
Start is vanaf de parkeerplaats van de Hoenderik.
Na afloop wordt deze
ochtend afgesloten met een
kopje koffie/thee en wat
lekkers (niet verplicht en voor
eigen rekening).
Verzameltijd voor als je mee
wilt rijden: 8.30 uur op De
Markt in Beusichem.
https://klompenpaden.nl/klom
penpad/leidschehoevenpad/

27 April Programma Koningsdag Beusichem
Voor de kinderen is er vanaf 08.30 uur de traditionele vrijmarkt op de
Markt en voor de allerkleinsten (3 t/m 6 jaar) is er vanaf 10.00 uur het
Pukkie Parcours in de speeltuin. Voor de ouderen is er een gezellig
samenzijn in de kerk met een quiz, gevolgd door een heerlijke lunch.
Het koor “Wij Durfe” uit Meteren zorgt voor de muzikale invulling van de
ochtend. Alle ouderen zijn van harte welkom (zonder aanmelding) in de
kerk om 10.00 uur, entree € 5. Na het Wilhelmus (om 12.00 uur) treedt
om 12.15 uur Demy Lubberts met haar vier dansgroepen op de Markt
op. De sportievelingen onder ons kunnen deelnemen aan het
Beachvoetbal of Beachvolleybal toernooi op de Markt. Vanaf 13.15 uur
start het muziek programma met volkszanger Alex West. Dat worden
lekkere Hollandse meezingers! DJ Bryver laat tijdens het Paalslaan
opzwepende muziek horen. Daarna worden jullie door Demi Knight met
haar wonderschone stem betoverd. Als echte afsluiting staat de
rockband The Frozen Five van 16.00-19.00 uur op het programma.
Bij slecht weer worden de activiteiten verplaatst naar het Zoetzand.

Liefde is ... poep van je hond opruimen

Woensdag 25 april ’t
Zoetzand. 14.00 uur
Senioren aan bod sjoelcompetitie
Natuurlijk kunt u ook komen
kaarten, rummycuppen enz.

Deze ludieke leuzen vind je sinds deze week op straten en stoepen in
Beusichem. Ze zijn aangebracht in opdracht van de gemeente Buren in
samenwerking met de werkgroep ‘hondenpoep’ van Beusichem Leeft.
Doel is op een positieve manier te zorgen dat hondenbezitters de poep
van hun hond opruimen. Binnen de bebouwde kom is dit verplicht.
Hopelijk helpt dit om de overlast van hondenpoep te bestrijden !

Donderdag 26 april
Leerpunt, ’t Zoetzand
13.00-15.00 uur.
Voor beter leren schrijven,
lezen, rekenen, omgaan met
computer/ internet, docent
ROC Rivor is aanwezig om te
helpen.

Vlaggenprotocol

Dinsdag 1 mei ’t Zoetzand
aanvang 17.00 uur Groene
Eikdiner
Voor 30 april aanmelden via
tel. 502560 of 501619.
Kosten: Leden € 7,00
exclusief drankjes. In de
maanden mei en juni: Nietleden ook € 7,00 exclusief
drankjes. Nodig iemand uit
om mee te komen eten. Laat
ze eens kennismaken met
het Groene Eikdiner.

Veel mensen hebben een vlaggenmast in de tuin maar doen er niet veel
mee. Als ze al vlaggen, dan is het hoogstens met Koningsdag en
bevrijdingsdag. Dat is eigenlijk jammer. Er zijn veel leuke vlaggen en
wimpels op internet te koop waarmee je meer kleur en levendigheid
brengt in het dorpsaanzicht. Vanuit de overheid bestaat er een
vlagprotocol met betrekking tot de Nederlandse vlag en wanneer je de
oranje wimpel erbij mag gebruiken.
Kijk op bijgevoegde link om naar het vlagprotocol te gaan:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/grondwet-en-statuut/vraagen-antwoord/wanneer-kan-ik-de-vlag-uithangen-en-wat-is-devlaginstructie

Gezocht meeleefgezin.
Stichting Meeleefgezin zoekt gezinnen die vrijwillig een jong kind willen
opvangen van ouders met psychiatrische problemen. Terwijl een
meeleefgezin het kind opvangt, krijgen de eigen ouders de ruimte om
tot rust te komen. Meeleefgezinnen krijgen een training door
professionals van Indigo die ervaring hebben met ouders met
psychiatrische problemen. Kijk voor info: www.meeleefgezin.nl.
of stuur een mail naar: igroeneveld@stmr.nl.

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.

