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Agenda Januari

Spelen met taal

Dinsdag 21 januari
Wandeling PMC
8.45 uur vertrek vanaf de
markt in Beusichem
Wandeling Geldermalsen,
Tricht/Mariënwaerdt 14 km.

Ben je iemand die goed is in taal en het leuk vindt om mensen te helpen
om de Nederlandse taal eigen te maken? Voor een vrouw in Maurik, die
dolgraag de Nederlandse taal onder de knie wil krijgen zoekt Welzijn
Rivierstroom een enthousiaste vrijwilliger. Het gaat vooral om de
conversatie in het Nederlands. Soms wordt er ook hulp bij het huiswerk
van de inburgeringscursus gevraagd. Ben je geduldig, taalvaardig,
beschik je over goede sociale vaardigheden en heb je interesse in de
cultuur van een ander? Voor meer informatie neem contact op met
Ankie Bongers tel: 0622154619 of mail
ankiebongers@welzijnrivierstroom.nl

Woensdag 22 januari
Senioren aanBod
’t Zoetzand
12.00 uur: Zoetzanddiner
tel. 501377.
14.00 uur: 4 rondjes bingo
Daarna spelletje/praatje.
Donderdag 23 januari
Leerpunt
’t Zoetzand
9.00 – 11.00 uur
Inwoners beter leren
schrijven, lezen, rekenen,
omgaan met de computer en
internet.
Vrijdag 24 januari
Huis van de Buurt
’t Zoetzand
10.00 – 12.00 uur
Een lekker kopje koffie, met
extra activiteit: workshop
erwtensoep (06-15025083)
Vrijdag 24 januari
Theater Heerenlogement
Muziektheater door Straf
Zeppelin! 20.30 uur
Zaterdag 25 januari
Kerk Zoelmond
Duoconcert Hanneke Rouw
& Accordeonduo
20.30 uur.
Zondag 26 januari
Theater Heerenlogement
Kindervoorstelling Baas
boven Baas Max
Verstappen
16.00 uur.

Workshop privacy, AVG, foto's en
portretrecht.
Privacy en het gebruik van foto's , portret- en auteursrecht zijn de
thema's van een workshop op 30 januari. De workshop is bedoeld voor
vrijwilligers die foto's en filmpjes maken bij activiteiten van hun
organisatie. Vrijwilligerssteunpunt Buren is op zoek gegaan naar
iemand die de benodigde kennis in huis heeft en vragen goed kan
beantwoorden. Jan van Vegchel is juridisch adviseur bij een
advocatenkantoor. Zijn specialiteiten zijn: beeldgebruik, auteursrecht,
portretrecht en AVG. Op 30 januari komt hij vertellen over wanneer je
foto's, waar mensen op staan, gewoon mag publiceren; hoe het zit met
portretrecht en privacy en hoe je legaal aan beeldmateriaal kunt komen.
Er is volop gelegenheid om vragen te stellen. De workshop is op
donderdag 30 januari van 19.30 – 22.00 uur in Lienden. Informatie en
aanmelding: Welzijn Rivierstroom 0344-602337
vrijwilligersburen@welzijnrivierstroom.nl

Van Dalen nieuwe gemeentesecretaris
Michiel van Dalen is per 1 januari 2020 benoemd als
gemeentesecretaris bij de gemeente Buren. Van Dalen werkt sinds
februari 2018 bij de gemeente als adjunct-directeur.

Coalitieakkoord gemeente Buren:
Daadkrachtig en kerngericht
De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA
presenteert het coalitieakkoord dinsdag 21 jan. aan de gemeenteraad
met als titel daadkrachtig en kerngericht. De gemeente Buren ontwikkelt
zich de komende jaren tot een sterke, zelfstandige gemeente met
leefbare kernen. De coalitiepartijen willen een financieel robuuste
gemeente, het herstel van het vertrouwen in het bestuur, maatwerk
naar de kernen en ruimte voor inwoners en ondernemers. De 21e vindt
ook de voordracht en installatie plaats van de vier nieuwe wethouders
de heren Karl Maier, André van den Hurk, Pieter Neven en Niko
Wiendels. Als de gemeenteraad akkoord gaat, kan de coalitie aan de
slag.
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