Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda Mei
Dinsdag 1 mei
Wandeling naar het
Tremelepad in Dreumel (14km)
Starttijd wandeling: 9.00 uur
bij Landwinkel Bloeiend
Merm, Van Heemstraweg
127A in Dreumel.
Verzameltijd voor als je mee
wilt rijden: 8.30 uur op De
Markt in Beusichem.
Openbaar vervoer: Bushalte
Nieuwstraat in Dreumel
Markering: Groene markering
in de vorm van een klomp.
De route is in twee richtingen
gemarkeerd, zodat u de route
zowel links- als rechtsom
kunt wandelen.
Dinsdag 1 mei
’t Zoetzand aanvang 17.00
uur Groene Eik diner
Voor 30 april aanmelden via
tel. 502560.
Kosten: Leden € 7,00
exclusief drankjes. In de
maanden mei en juni: Nietleden ook € 7,00 exclusief
drankjes. Nodig iemand uit
om mee te komen eten. Laat
ze eens kennismaken met
het Groene Eik diner.
Vrijdag 4 mei
Huis van de Buurt
’t Zoetzand 10.00-12.00u
Elkaar ontmoeten met als
activiteit:Handwerken
Ook nu: gratis computerles
(van 10.30 – 11.30 uur)
Zaterdag 12 mei
Burense boekenmarkt
In de RK H. Gregoriuskerk
in Buren aan de Kornedijk
van 10.00-15.00uur
De opbrengst is bestemd
voor het organiseren van
kinderactiviteiten binnen de
RK locaties Buren en
Geldermalsen.

Koninklijke Onderscheiding
Dit jaar ontvangen vier inwoners van de gemeente Buren een
Koninklijke Onderscheiding tijdens de Lintjesregen. Zij hebben zich
bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving.
Burgemeester J.A. de Boer reikt de koninklijke onderscheidingen uit.
De heer G. van de Wardt uit Beusichem is benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

Prachtige Koningsdag 2018 in Beusichem
Het was wederom een geslaagde Koningsdag. Heel veel dank aan
iedereen en alle vrijwilliigers die dit mogelijk heeft gemaakt!

Winkels in gemeente Buren op zondag open
Alle winkels in gemeente Buren kunnen op de zondagen van mei t/m
september 2018 zelf bepalen of zij open gaan.

Kookmaatje gezocht
Welzijn Rivierstroom zoekt voor een man van 74 een kookmaatje.
Hierbij gaat het om een man die in Ravenswaaij woont en het lastig
vindt om alleen te koken en ook om eens iets nieuws te bedenken. Hij
wil graag samen met iemand de boodschappen doen, samen koken
voor meer dagen en natuurlijk ook gezellig samen de maaltijd nuttigen..
Deze man woont al een tijdje alleen omdat zijn vrouw is opgenomen in
een zorghotel vanwege een ernstige ziekte.
Interesse? Bel Magda Bakker 06-10127438 of mail
naar magdabakker@welzijnrivierstroom.nl

Financiën op orde krijgen én houden
Er kunnen verschillende redenen of aanleidingen zijn om aan de slag te
gaan met uw financiën. Soms is daarbij ondersteuning van een
getrainde vrijwilliger een uitkomst. Samen met de vrijwilliger neemt u de
post door - dit kan ook digitale post zijn - en ordent deze. Hierdoor
ontstaat inzicht in het in- en uitgavenpatroon. Ook kan er advies
gegeven worden over financiële regelingen en toeslagen of het invullen
van moeilijke formulieren, zoals een aanvraagformulier voor
schuldhulpverlening, een aanvraag voor een PGB, een uitkering,
bijstand, de regeling voor chronische zieken of voor de
participatieregeling (voor deelname aan sociale-, culturele- en
sportactiviteiten van een volwassene).
Heeft u hulp nodig, misschien twijfels? Bel gerust, want de vrijwilligers
helpen u graag! Welzijn rivierstroom 0344 602337
of info@welzijnrivierstroom.nl

Collectanten gezocht voor het Longfonds
collecteweek van 14-19 mei
Voor de Sportveldstraat, Knobbout-, van Zanten- en Bosschaartstraat,
Burg. Deijs- en Hommesstraat (m.u.v. ’t Hof van Beusichem!), Juliana-,
Claus- en Irenelaan zoeken we nog collectanten.
Het zou heel fijn zijn als iemand woonachtig in de betr. straat (of om de
hoek) bereid zou zijn zich hiervoor in te zetten en het team van 17
collectanten daarmee zou willen versterken. Voel je daar wat voor neem
dan contact op met Jeanne v.d. Gun, tel. 06-15025083 (met dank!!)

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.

