Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda februari 2019
Dinsdag 12 februari
Wandeling PMC
Een wandeling van ongeveer
13 km (het Klompenpad bij
Wageningen). Om 8:15 uur
vertrek vanaf de Markt in
Beusichem. Start vanaf
Fletcher Hotel De
Wageningsche Berg.
Woensdag 13 februari
SeniorenAanbod
’t Zoetzand. Aanvang 14.00
uur. Themamiddag: Fruit in
de Betuwe door Kees Diks uit
Schalkwijk. Een presentatie
van een fruitteler, die op
verantwoorde wijze fruit teelt.
Woensdag 13 februari
Theater Heerenlogement
Aanvang 20.30 uur
Victor Luis van Es, een
nieuw, aanstormend en
ontwapenend cabaretier
talent.
Donderdag 14 februari
Leerpunt ’t Zoetzand
Aanvang 13.00 uur
In de leerpunten kunnen
inwoners beter leren
schrijven, lezen, rekenen,
omgaan met de computer en
internet. Een docent van
ROC Rivor is hier aanwezig
om u te helpen.
Vrijdag 15 februari
Huis van de Buurt
’t Zoetzand
10.00 – 12.00 uur
Een lekker kopje koffie, met
extra activiteit Valentijnworkshop. Van harte welkom!
Zaterdag 16 februari
Aanvang 19.30uur bij BZS
Feestavond ter ere van 75 jaar
BZS, thema Hollands m.m.v.
Alex West.

Jaarlijkse ledenvergadering Oranjevereniging
Zoelmond
De jaarlijkse Ledenvergadering van de Oranjevereniging Zoelmond
vindt dit jaar plaatsvindt op woensdagavond 13 februari om 20:00 uur in
Het Betuws Hart (kerk Zoelmond). Het Bestuur nodigt alle leden van
harte uit om te komen en te horen wat de activiteiten dit jaar zullen zijn
en hoe de vereniging er verder voorstaat.

Koninklijke onderscheiding voor Tineke Holst
Burgemeester J.A. de Boer reikte woensdag 6 februari 2019 een
Koninklijke onderscheiding uit aan Tineke Holst-van der Schoor (70) uit
Beusichem. Tineke Holst is al sinds 1988 vrijwilliger en sinds 1991
bestuurslid van Stichting Theater Heerenlogement. Tineke is benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Informatieavond Energietransitie op maandag
18 februari in ‘t Zoetzand
Beusichem Leeft werkt samen met de nieuw opgerichte
energiecoöperatie eCoBuren om de energietransitie te stimuleren en
faciliteren. eCoBuren is de gesprekspartner voor de gemeente Buren bij
het realiseren van energietransitie in de gemeente. Kom maandag 18
februari om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, naar Dorpshuis 't
Zoetzand voor een kennismaking met de nieuw opgerichte
energiecoöperatie eCoBuren en het regionale Energieloket voor
energieadvies op maat. Ontdek wat u zelf kunt doen om bij te dragen
aan de energietransitie en waar u kunt samenwerken met anderen.
Meer informatie hierover is te vinden op www.ecoburen.nl

Vouchers voor extra huishoudelijke hulp
gemeente Buren in 2019 voortgezet
Al langere tijd kunnen inwoners van de gemeente Buren gebruik maken
van vouchers om huishoudelijke hulp in te kopen. Het college heeft
besloten deze regeling tot 1 januari 2020 voort te zetten.
Er zijn drie groepen inwoners die een voucher kunnen aanvragen:
inwoners die op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) huishoudelijke hulp krijgen, maar die (af en toe) behoefte
hebben aan extra ondersteuning die niet valt onder de hulp die ze al
krijgen. Inwoners die op grond van de Wmo huishoudelijke hulp zouden
kunnen krijgen, maar hiervan afzien, bijvoorbeeld omdat zij hun eigen
bijdrage te hoog vinden. En mantelzorgers die overbelast dreigen te
raken. Zij kunnen deze extra hulp aanvragen en in de eigen thuissituatie
inzetten om hun huishouden te ontlasten. Eén voucher staat gelijk aan
één uur hulp en kost de gebruiker € 5,- per uur. De inwoner kan de
voucher verzilveren bij één van de aanbieders voor huishoudelijke hulp,
waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten.

Snel internet via glasvezel in buitengebied en
kleine kernen gemeente Buren
Voor meer informatie, inschrijving en de laatste stand van zaken kijk op
https://digitalestad.nl/buren

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.

