Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda februari 2019
Maandag 18 februari
Informatie-avond
Energietransitie eCoBuren
Aanvang 20.00 uur in het
Zoetzand.
Dinsdag 19 februari
Wandeling PMC
Gerrit Achterbergpad
Vertrek markt 8.30 uur.Wijkse
Haven Wijk bij Duurstede:
9.00 uur. Tel.06 24145655.
Dinsdag 19 februari
Theater Heerenlogement
20.30 uur muziek van
Son of Town Hall
Woensdag 20 februari
SeniorenAanbod
’t Zoetzand.
12.00 uur: Zoetzanddiner
(aanmelden 501377)
14.00 uur: bingo voor € 3,-Woensdag 20 februari
Vervolgavond
vrijwilligerswerk ’t
Zoetzand
20.00 uur.
Donderdag 21 februari
Theater Heerenlogement
20.30 uur Cabaret van
Fresku: ‘voordat ’t te laat is’.
Donderdag 21 februari
Leerpunt ’t Zoetzand
13.00 uur Om beter te leren
schrijven, lezen, rekenen,
omgaan met computer &
internet. ROC Rivor is
aanwezig.
Vrijdag 22 februari
Huis van de Buurt
’t Zoetzand
10.00 – 12.00 uur
Gezellig samenzijn met extra
activiteit: spelochtend.

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.
Het is belangrijk dat u zich inschrijft (uiterlijk binnen 26 dagen) als u in
het zgn. buitengebied woont. (In dat geval heeft u ook een brief
ontvangen van Digitale Stad).
Bij 50% deelname krijgt de gemeente Buren n.l. glasvezel!

Vervolgavond vrijwilligerswerk ‘t Zoetzand
Op woensdagavond 20 februari om 20.00 uur is er een vervolg avond in
dorpshuis het Zoetzand voor de mensen die aangegeven hebben
geïnteresseerd te zijn in vrijwilligerswerk.
Die avond gaan we dieper in op de taken en wat ze precies inhouden.
De openstaande taken zijn: beheerder, beheerder magazijn,
vrijwilligers-coördinator en penningmeester.
Ook voor mensen die op de open avond verhinderd waren en toch wel
belangstelling hebben om dorpshuis het Zoetzand open te houden, is er
die avond ook de mogelijkheid om aan te schuiven.

Vervoersproblemen in de gemeente Buren?
Voor inwoners zonder vervoer is ook in de gemeente Buren
‘Automobiel’. Deze vrijwillige vervoersdienst is dé oplossing om van A
naar B te komen. 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 er gebruik van wil
maken wordt voor € 15 per jaar lid van Servicepunt Thuiswonen. Om
een rit aan te vragen is een telefoontje naar het coördinatiepunt
voldoende. Als er een chauffeur beschikbaar is wordt de afspraak
gemaakt en de ritprijs van € 0,30 per km. doorgegeven en de passagier
rekent contant af. Info 088-7004100 of www.servicepunt-automobiel.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.

