Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda Juni

Privacywet voor vrijwilligersorganisaties

Dinsdag 12 juni wandelen
met PMC – Teisterbantpad
Starttijd 9:00uur bij
Restaurant de Zoelensebrug

Op www.welzijnrivierstroom.nl staat informatie voor
vrijwilligersorganisaties over hoe om te gaan met de nieuwe privacywet
en het maken en publiceren van foto’s. Verenigingen en stichtingen die
vragen hebben over hun privacybeleid of daar nog mee moeten
beginnen kunnen contact opnemen met Welzijn Rivierstroom door te
mailen naar info@welzijnrivierstroom.nl of te bellen naar 0344 602337.

Woensdag 13 juni Senioren
aanBod in het Zoetzand
van 14.00 -17.00 uur.
Sjoelcompetitie maar u kunt
ook kaarten, rummy cuppen,
biljarten enz.
Donderdag 14 juni
Leerpunt, Zoetzand van
13.00 tot 15.00 uur. 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 juni Huis van de
Buurt in het Zoetzand van
10.00 uur tot 12.00 uur.
Boekenuitleen, een praatje,
handwerken etc. en extra:
spelochtend en computerles
(voor vervoer: 06-15025083).
Donderdag 14 t/m Zondag
17 juni Paardenmarkt
Het volledige programma
staat in het boekje dat huisaan-huis was verspreid.
Zondag 17 juni Kermistriathlon om 12.00 uur
De Meent / het Zoetzand.
230 Meter zwemmen, 13,3
kilometer fietsen en 3,3
kilometer hardlopen in
Beusichem.

12 juni wandelen met PMC
Voor de komende dinsdag voert onze wandeling ons
over https://klompenpaden.nl/klompenpad/teisterbantpad/
Weersvoorspelling: zonnig, warm.
Starttijd wandeling: 9.00 uur bij Restaurant de Zoelensebrug (deze is
op dinsdag wel gesloten dus voor eventuele koffie/thee even een
andere gelegenheid zoeken). Verzameltijd voor als er samen gereden
wordt 9 uur dit ook zelf regelen, aangezien Sandra dus niet mee loopt):
8.30 uur op De Markt in Beusichem.

Wandelmaatjes gezocht
In verschillende dorpen in de gemeente Buren is een aantal inwoners
op zoek naar een maatje om samen te wandelen. Het gaat niet om hele
grote wandelingen, maar wel om het sámen wandelen en daarna even
gezellig iets te drinken met elkaar. Waarom zoeken deze inwoners een
maatje? Veel inwoners wonen alleen en vinden het gewoon gezelliger
om er samen op uit te gaan. Daarbij kan je denken aan een blokje om
met iemand met een rollator, een wandeling naar de winkel, of samen
naar het bos te rijden en daar heerlijk te wandelen. De natuur is nu op
zijn mooist en veel mensen trekken erop uit. Misschien wilt u wel
iemand meenemen uit uw eigen dorp?!
Houdt u van wandelen en bent u bereid om iemand te begeleiden met
of zonder rollator? Neem dan contact op met Welzijn Rivierstroom, tel:
0344-602337 of mail naar: info@welzijnrivierstroom.nl

Nieuwe speeltoestellen in de speeltuin in
Zoelmond
De afgelopen maanden heeft het ( grotendeels nieuwe) bestuur van de
Stichting Speel- en Sportterrein zich enorm ingezet om een aantal
nieuwe speeltoestellen te plaatsen, zodat er in de speeltuin weer veilig
gespeeld kan worden door de kinderen uit Zoelmond en omstreken.
Een flink aantal toestellen was aan vervanging toe. Met medewerking
van het bedrijf Gebr. De Ronde uit Beusichem zijn de oude toestellen
uit de speeltuin verwijderd. De nieuwe toestellen zijn geplaatst en
werden onder belangstelling van ouders en kinderen door het bestuur
vrijgegeven. Mevr. Afien Wallenburg viel de eer te beurt om de linten
door te knippen. Zij is degene, die zich wel heel bijzonder ingespannen
heeft om dit allemaal gerealiseerd te krijgen. Met veel enthousiasme
werden de toestellen door de kinderen in gebruik genomen.

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.

