Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda Mei
Dinsdag 22 mei
Wandeling Opijnen
Start 9.00 uur Stroomhuis,
Van Pallandtweg 1,
Neerijnen,
Evt. verzamelen 8.30 uur
markt Beusichem tel. 0624145655.
Dinsdag 22 mei
Veilig (financieel) ouder
worden.
Blommeland 10 in Lienden
14.00 uur.
Woensdag 23 mei
SeniorenAanbod
’t Zoetzand
Aanvang 14.00 uur.
Gezellig samenzijn met
kaarten, rummycup, biljarten
of gewoon bijpraten.
Woensdag 23 mei
Opening Jutterseiland
De Meent
Aanvang 15.00 uur
Maak kennis met de nieuwe
speeltuin op recreatiegebied
De Meent in Beusichem.
Donderdag 24 mei
Leerpunt schrijven, lezen,
rekenen, omgaan met
computer en internet.
13,00 – 15.00 uur
In ’t Zoetzand
(ROC Rivor, 06-41233963,
Angela Smulders of
appelpeerkerk@buren.nl)
Vrijdag 25 mei
Huis van de Buurt
’t Zoetzand
10.00 – 12.00 uur
Een lekker kopje koffie,
elkaar ontmoeten met als
activiteit: spelochtend en
omgaan met computer etc.
Van harte welkom!

Opening Jutterseiland De Meent
Op woensdagmiddag 23 mei 2018 zal om 15.00 uur de opening
plaatsvinden. Alle kinderen en hun ouders zijn welkom om kennis te
maken met deze geweldige gratis speeltuin. Tijdens de opening is gratis
ijs en limonade verkrijgbaar bij Gasterij De Meent. De toegang is gratis.
Kom je met de auto dan betaal je ook geen parkeergeld.

Veilig (financieel) ouder worden
Als oudere zo lang mogelijk financieel zelfstandig blijven? Wat kun je
hieraan zelf doen? Welke rol kunnen de notaris en de bank hierbij
vervullen? Welzijn Rivierstroom organiseert in samenwerking met GGD
Gelderland-Zuid, Veilig Thuis, Rabobank West Betuwe en een notaris
een voorlichtingsbijeenkomst over:
- zo lang mogelijk financieel zelfstandig te blijven
- financieel misbruik te voorkomen.
- over het levenstestament.
- over veilig bankieren en informatie over wilsonbekwaamheid.
Na de presentaties is er ruimschoots tijd om vragen te stellen.
Deelname is kosteloos.
De bijeenkomst is bedoeld voor alle ouderen in de gemeente Buren en
Neder-Betuwe. Aanmelden (telefonisch of per email) en meer
informatie: Welzijn Rivierstroom,
telefoon: 0344 -602337,info@welzijnrivierstroom.nl

Maatjes gezocht
Bij een maatjesvraag wordt een vrijwilliger 1-op-1 gekoppeld aan een
inwoner. De vrijwilliger is gedurende langere tijd een maatje voor
inwoners die een steuntje in hun rug kunnen gebruiken. Ze gaan samen
koffie drinken of wandelen, of aan de slag met huiswerk, de
Nederlandse taal of samen een hobby uitoefenen.
In Zoelen zoekt een vitale hoger opgeleide vrouw van 70 plus, een man
die samen met haar eens in de 14 dagen, wil wandelen, naar een
tuincentrum of mee wil met de boodschappen. Voorkeur op de zaterdag
of zondag.
In Erichem zoekt een man van 60 plus met een beperking een maatje
om samen te kletsen, te wandelen of te fietsen. Deze man heeft een
beperking aan zijn hand maar wil graag klaverjassen. Voorkeur op de
dinsdag of vrijdag.
In Maurik zoekt een vrouw van 70 een maatje om samen met haar iets
te gaan ondernemen, mevrouw komt vanwege haar ziekte bijna niet
meer buiten, eerst eens samen een kleine wandeling in de straat met
de rollator, maar ook graag eens naar de winkel in Tiel of naar het
winkelcentrum in Lienden. Samen een kopje koffie drinken is ook al
prima. Mw. rookt.
Bent u het maatje wat wij zoeken? Neem dan contact op met Welzijn
Rivierstroom tel: 0344-602337 of mail naar
magdabakker@welzijnrivierstroom.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.

