Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda Augustus –
September
Dinsdag 28 augustus
Wandeling PMC in Tiel,
lengte ongeveer 11 km.
Vertrek vanaf de Markt in
Beusichem om 08.30 uur.
De wandeling start om 09.00
uur bij het station in Tiel.
Op de heenweg wandelen we
in Tiel buitenom het centrum
naar het voetveer over de
Waal (1,05 Euro pp., vaart
elke 20 min.vanaf het hele
uur). Aan de overkant
wandelen we een struinronde
door de Dreumelse Waard.
Daarna terug met het
voetveer dwars door Tiel
terug naar het station.
Vrijdag 31 augustus
Huis van de Buurt in het
Zoetzand 10.00 uur -12.00
uur Boekenuitleen, een
praatje, handwerken etc. en
extra: een muziekquiz. (voor
vervoer: 06-15025083).
Zondag 2 september
Italdag van 10.00 tot 17.00
uur. Motorevenement aan De
Meent.
Zondag 2 september Jazz
middag in De Blusser van
14.30 tot 17.30 uur. Gratis
entrée.
" Dutch Old Timers " met
Jazz-Gospel zanger en gast
optredens. Met gratis hapjes.
Zondag 2 september
Theater aan de Markt van
14.00 tot 19.00 uur.
Dinsdag 4 september
Groene Eik diner in het
Zoetzand. Aanvang 17.00
uur.Leden en niet-leden
€ 7,00 exclusief drankjes.
Aanmelden via telefoonnr.
502560.

Italdag op De Meent, zondag 2 september
Op zondag 2 september 2018 zal de Italdag voor de achtste keer
neerstrijken op De Meent. Met een uniek Italiaans motormuseum, brede
muzikale programmering, een expositie, diverse (kinder)activiteiten en
een ruim aanbod van standhouders en importeurs is de Italdag hét
Italiaanse motorfestival van Nederland. Het evenement duurt van 10.00
uur tot 17.00 uur en de activiteiten zijn gratis toegankelijk. Alle
informatie, het programma en de plattegrond vindt u op www.italdag.nl

Theater aan de Markt, zondag 2 september
Op zondag 2 september 2018 van 14.00 uur tot 19.00 uur vindt voor de
vijfde keer het jaarlijkse festival Theater aan de Markt plaats. Jong en
oud uit de omgeving kunnen genieten van optredens, voorstellingen en
activiteiten. Verder komt er een reuze knikkerbaan, is er een muziek
quiz voor jong en oud en zijn er diverse stands met eten en drinken; alle
ingrediënten om er een mooie dag van te maken!

Vraag een zaaipakket en vogelhuisje aan
Inwoners in Buren kunnen voor Burendag 2018 een bouwpakket
aanvragen voor een vogelhuisje en een bijenhotel. Daarbij krijgen ze
ook bollen en bloemenzaad.
Voorwaarde is dat deze inwoners Burendag 2018 organiseren op 21,22
of 23 september. Welzijn Rivierstroom wil het nog makkelijker maken
voor inwoners om hieraan mee te doen en biedt daarom dit startpakket
aan met een vogelhuisjebouwpakket, bijenhotelbouwpakket, bollen en
het bloemenzaad. Het Natuur en Milieu Educatie centrum Betuwe
ondersteunt de actie. Door het poten van bollen en het zaaien van
bloemen komen er meer verschillende (wilde) bloemen en struiken waar
bijen en vlinders voedsel kunnen vinden. Wat is er leuker dan voor een
gezellige bloemenomgeving te zorgen waar je als buurt vrolijk van wordt
en waar de bijen en vlinders blij van worden?
Er is een beperkt aantal pakketten om weg te geven. Bel voor meer
informatie met Folkert Kooistra (Neder-Betuwe) op 06 19544160 of met
Marien van Schijndel (Buren) op 06-33348752 of mail naar
info@welzijnrivierstroom.nl.

Breincoach voor mensen met dementie
Omdat er steeds meer mensen met dementie thuis blijven wonen, kreeg
brein omgeving coach Caroline van Gessel vragen van cliënten en
collega’s uit de thuiszorg. Van Gessel adviseert en begeleidt mensen
met dementie en hun naasten bij niet begrepen gedrag. Met financiële
hulp van zorgverzekeraar VGZ biedt Zorgcentra De Betuwe daarom nu
ook de ondersteuning van van Gessel aan voor mensen met dementie
die thuis wonen. Inwoners van de gemeenten Buren kunnen haar
inschakelen voor advies en begeleiding. Vooralsnog zijn hier geen
kosten aan verbonden. Voor vrijblijvende informatie kunnen
geïnteresseerden contact opnemen met Caroline van Gessel via
06 23846064 of c.v.gessel@stzdb.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.

