Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda maart
Dinsdag 24 maart
Wandeling PMC
Als er geen andere
verordeningen komen dan
zoals ze er nu liggen,
wandelen we weer vanaf de
Markt in Beusichem een
rondje, op gepaste afstand
van elkaar. Het zal een
wandeling zijn van ong. 1214 km. Vertrek vanaf de
Markt in Beusichem om 9.00
uur.

SeniorenAanbod,
Leerpunt & Huis van de
buurt
Alle activiteiten zijn afgelast
tot nader bericht.

Theater Heerenlogement
Alle voorstellingen tot en met
6 april worden uitgesteld.
Naar vervangende data wordt
gezocht. Iedereen die een
kaart heeft gereserveerd
wordt persoonlijk op de
hoogte gebracht. Zie verdere
info op de website.

Geen handen schudden maar een helpende
hand bieden!
Ouderen en zieken vormen een kwetsbare doelgroep in deze tijd. Het is
verstandig en begrijpelijk dat mensen die grieperig of verkouden zijn
niet bij deze doelgroep op visite gaan. Maar dat heeft grote gevolgen.
In Beusichem en Zoelmond wonen veel ouderen nog zelfstandig thuis.
Door de ‘sociale onthouding’ kunnen zij in een isolement geraken. Hoe
mooi zou het zijn als wij samen dit kunnen voorkomen.
Hoe kunnen we hulpvragers en aanbieders aan elkaar koppelen?
In het huis-aan-huis brief van de kerk Beusichem-Zoelmond die
afgelopen weekend is bezorgd staat wat u kunt doen als u behoefte
heeft aan ondersteuning en ook wanneer u zelf als vrijwilliger
beschikbaar wilt zijn in deze periode. Hierbij nogmaals de contact
informatie:
= Meta de Graaf 0612139477 of diaconie@kerkbeusichemzoelmond.nl
= Jeanne van der Gun 0615025083 of info@beusichemleeft.nl
= Andreas Tan 0653244911 of info@beusichemleeft.nl

Aangepaste openingstijden gemeentehuis
Telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.3017.00 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur. De receptie en balie van
het gemeentehuis zijn dagelijks open van 10:00 tot 12:00 uur.

Maaltijden bestellen, afhalen of laten
bezorgen door de lokale horeca ondernemers
Veel Beusichemse horecaondernemers bieden deze mogelijkheid
voor de komende tijd. Als u hiervan gebruik wil maken, neem
telefonisch contact met hun op om te informeren naar de
mogelijkheden.

Aangepaste openingstijden veerdienst
Elke dag van 7.00-19.00uur.

Vragen over WOZ?
Neem eerst contact op met met team Belastingen van gemeente
Buren, bereikbaar via het algemene nummer 14 0344. Iedere
werkdag van 8.30 tot 12.00 uur zitten medewerkers klaar om uw
vragen te beantwoorden.

75 jaar bevrijding maart/april 1945
Beusichemse boeren moesten in deze fase van de oorlog
prikkeldraad van de omheining afbreken omdat Duitsers het nodig
hadden voor nieuwe linies. Bron: Tussen Waal en Lek 1939-1945;
Jan van Alphen.
NB: Het nieuws in deze nieuwsbrief is onder voorbehoud van
wijzigingen / annuleringen als gevolg van de corona maatregelen.
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.

