Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda Juni

Kermistriatlon in Beusichem op 16 juni
Dinsdag 11 juni,
Wandeling PMC
We wandelen ongeveer 14,4
km langs de Waal en de
landerijen ten ZW van Tiel.
Vertrek markt: 8.30 uur of
9.00 uur vertrek bij
Restaurant het Dijkhuis in
Ophemert, Waalbanddijk 33
waar we om 12.00 uur koffie
zullen drinken.
Dinsdag 11 juni, 17.00 uur,
Zoetzand, Groene Eikdiner
opgeven via tel: 502560
Woensdag 12 juni, sjoelen,
SAB, 14.00 uur Zoetzand
Woensdag 12 jun, Speeltuin
Zoelmond, 14.00-16.30 uur
Kom buitenspelen in de
speeltuin. Kom lekker spelen
in de speeltuin, de speeltuincommissie zorgt voor leuk
speelmateriaal.
Vrijdag 14 juni, Huis van de
Buurt in het
Zoetzand 10.00-12.00 uur
Kopje koffie, een praatje en
extra schilderen (voor
vervoer bel: 06-15025083).
Donderdag 13 t/m zondag
16 juni, Paardenmarkt en
kermis
Voor de 558ste keer
Paardenmarkt in Beusichem.
Donderdagavond start de
kermis en zaterdagochtend
om 6.00 uur start de paardenmarkt en de keuring.
Vrijdagavond speelt de
Millstreetband in de tent en
op zaterdagavond band 701
en aansluitend Brother Wolf.
Zaterdag is er een braderie.
Zondag de Mini-Triatlon en
dweilorkesten. Volledige
programma vindt u op
www.paardenjaarmarkt.nl

Op zondagmiddag 16 juni wordt weer de kermistriatlon gehouden.
Deze start om 13.00 uur op de Meent, waar 230 meter gezwommen
wordt, 13,3 km gefietst en 3,3 km hardgelopen. Tussen 12.50 uur en
14.00 uur zijn de Voorkoopstraat, Parallelweg Noord, Smalriemseweg en de Beijerdstraat daardoor afgesloten. Iedereen is van harte
uitgenodigd om de deelnemers aan te komen moedigen.

Mooie opbrengst collecte Longfonds
De collecte van het Longfonds heeft recent EUR 30 meer
opgebracht dan vorig jaar, totaalopbrengst voor Beusichem was
EUR 1534,40. Veel dank aan alle collectanten en gulle gevers !

Gratis scootmobiel lenen bij Zoetzand
Inwoners van gemeente Buren die slecht ter been zijn kunnen gratis
een scootmobiel lenen om erop uit te gaan. Bijvoorbeeld om
boodschappen te doen, langs familie en vrienden te gaan of een
lokaal evenement te bezoeken. Deze staat voor Beusichem en
Zoelmond bij ’t Zoetzand. Om een scootmobiel te lenen is een
scootmobielpas nodig die kan worden aangevraagd bij het
gebiedsteam Stib van gemeente Buren, of via een eerstelijns
ergotherapeut van bijv. ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Meer
informatie is te vinden bij gebiedsteam Stib via www.stib.nl. Op
werkdagen ook telefonisch bereikbaar op (0344) 680 670. Sinds eind
2012 kunnen inwoners al gratis een rolstoel lenen op meerdere
punten in de gemeente.

Fiets- en wandeltocht met gemeente Buren
Op zaterdag 22 juni organiseert de gemeenteraad een
omgevingswandeling in Ravenswaaij, Zoelmond en Beusichem.
Leden van de raad, het college en medewerkers van de gemeente
gaan graag al wandelend en fietsend in gesprek met de inwoners van
Ravenswaaij, Zoelmond en Beusichem. Tijdens de wandeling en
fietstocht kunt u kennismaken met en het hebben over wat u ziet, wat
actueel is, waar u zich zorgen over maakt is en wat u voor elkaar kan
betekenen. Vertrekpunt is Dorpshuis de Rozenhoek (Ravenswaaij).
Vanaf 9.30 uur bent u hier welkom voor koffie, waarna we om 10.00
uur vertrekken. U kunt zelf met de fiets komen en voor wie dit geen
optie is huren wij fietsen. Als u van een huurfiets gebruik wilt maken
vragen wij wel om dit uiterlijk op 19 juni per mail aan griffie@buren.nl
kenbaar te maken. Eerst maken we een wandeling door Ravenswaaij,
waarna we per fiets vertrekken richting Zoelmond. In Zoelmond
parkeren we de fietsen op Het Plein en wandelen dan een half uurtje
door de kern van Zoelmond. Rond 11.30 uur fietsen we richting
Beusichem en maken een korte stop op de Markt, daar gaan we een
stukje wandelen. We lopen erna (met de fiets aan de hand) richting ’t
Zoetzand. Om 12.30 uur nemen we een hapje en drankje in ‘t
Zoetzand in Beusichem. Vanaf hier vertrekken we weer richting het
startpunt de Rozenhoek te Ravenswaaij), waar we rond 14.15 uur
verwachten aan te komen. Later aansluiten of eerder weggaan kan
ook. Ivm huur van fietsen en catering wil de gemeente graag weten
wie er komt, dus graag tevoren aanmelden via griffie@buren.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.

