Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda
Dinsdag 27 februari
Wandeling Mariënwaerdt,
Het Leidscheschoevenpad.
Koffie/thee (voor eigen
rekening) bij Landwinkel De
Hoenderik.
Starttijd wandeling: 9.00 uur
Appeldijk 5 in Beesd, B&B De
Neust. Verzameltijd voor
diegenen die mee willen
rijden: 8.30 uur op De Markt
in Beusichem.
Woensdag 28 februari
Senioren Aanbod:
Sjoelcompetitie
’t Zoetzand 14.00 uur
Ook andere spellen.
Vrijdag 2 maart
Huis van de Buurt
’t Zoetzand 10-12 uur
Gezellig samen zijn met een
kopje
koffie.
De
extra
activiteit is handwerken. (voor
vervoer: 06-15025083)
Maandag 12 maart
Politiek Café 19.15 uur
Politiek debat in 2 delen:
In het eerste deel van de
avond neemt radiozender
RTV Betuwe een uitzending
op over de plannen van de
lokale politiek o.a. over
hondenpoep,
veiligheid,
speeltuinbeheer etc.
In
het
tweede
deel
georganiseerd
door
landbouworganisatie
LTO
staan
onderwerpen
als
verkeersveiligheid voor het
buitengebied centraal.
Heeft u dringende zaken aan
te dragen voor deze avond?
Mail
ze
naar
info@beusichemleeft.nl

Voorjaarsschoonmaak? Opruiming?
Verhuizing? Denk dan aan de snuffelmarkt
van Excelsior!!
Muziekvereniging Excelsior blijft het hele jaar door op zoek naar
diverse spullen voor de Snuffelmarkt.
Vorig jaar hebben we daarvoor weer enkele instrumenten kunnen
kopen. Heeft u nog iets leuks of bruikbaars in goede staat wat u niet
meer gebruikt? Bijv.huishoudelijke spullen, inrichting, boeken,
puzzels, speelgoed of wat het ook maar mag zijn? Wij halen het graag
bij u op. Belt u dan naar Arie of Gerrit de Graaf, tel. 034501743
of 0630958136.Ook kunt u spullen afgeven bij De Graaf Bloemen.

Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS
Motion Zwolle!
Zondag 22 april kun je in Zwolle meedoen met het hardloop- en
wandelevenement MS Motion dat georganiseerd wordt door het
Nationaal MS Fonds. Meedoen met MS Motion betekent dat je je
steentje bijdraagt aan een wereld zonder MS.
Atletiekbaan Wim Peters van atletiekvereniging P.E.C. 1910 vormt het
start- en finishpunt van MS Motion Zwolle. Het complex is gelegen aan
de noordkant van Zwolle en is omgeven door prachtige natuur
zoals het Westerveldse Bos en het Zwarte Water. Al lopende kom je
langs pittoreske dorpjes, landgoederen, bossen en heide. Een
landschap waar je volop ruimte en rust vindt.
Doe mee!
Je kunt je individueel of als team inschrijven voor een van de
hardloop- of wandelafstanden via de website www.msmotion.nl.
Samen staan we sterker tegen MS!

Basistraining thuisadministratie voor
vrijwilligers,
Elk jaar biedt Welzijn Rivierstroom aan haar eigen nieuwe vrijwilligers
de Nibud Basistraining Thuisadministratie aan. Dit jaar stelt Welzijn
Rivierstroom de training ook open voor vrijwilligers van andere
organisaties die mensen ondersteunen bij hun financiële administratie.
Voor deze ondersteuning heeft het Nibud samen met de Rabobank
Foundation een training ontwikkeld voor alle vrijwilligers die werkzaam
zijn in de thuisadministratie Het streven is dat straks alle
thuisadministratievrijwilligers in heel Nederland hetzelfde geschoold
zijn en de juiste hulp kunnen bieden
De Basistraining vindt plaats in Lienden bij Welzijn Rivierstroom op de
dinsdagen 17 april en 5 juni van 9.30 tot 12.30 uur. Per deelnemer
bedragen de kosten €150,-. Organisaties die mensen ondersteunen bij
de thuisadministratie kunnen hun vrijwilligers aanmelden tot 23 maart
2018. Info en documentatie over de leerdoelen en opzet van de
training kunnen opgevraagd worden bij Welzijn Rivierstroom,
info@welzijnrivierstroom.nl 0344-602337. Ook mensen die
belangstelling hebben om vrijwilliger thuisadministratie te worden en
bereid zijn de Basistraining te volgen kunnen contact opnemen.

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.

