Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Laatste kans NLdoet!

Agenda
Dinsdag 30 januari
Wandeling Beusichem en
Zoelmond
U bent van harte welkom om
’t rondje mee te lopen.Start:
Markt Beusichem om 9.00
uur.
Dinsdag 30 januari
Shtetl band Amsterdam.
Terug naar de begintijd van
de klezmermuziek. Prachtige
traditionele stukken en
nieuwe composities. Een
heel mooie avond en er kan
gedanst worden!
Aanvang: 20:30 uur
Kaarten kosten 16 Euro.
Theater Heerenlogement
Donderdag 1 februari
Pocket Party van de Pocket
Opera in de Gelderlandfabriek in Culemborg. Met oa
Gerard Legeland uit
Beusichem. Voor kaartjes
zie: www.gelderlandfabriek.nl
Aanvang 20.30 uur.
Vrijdag 2 februari
Huis van de buurt
Van 10.00 tot 12.00 uur.
Gezellig samenzijn voor jong
en oud, spelletjes e.d. in het
Zoetzand. Deze vrijdag is er
handwerken.
Bij vervoersproblemen bel
Jeanne van der Gun op 0615025083
Zondag 4 februari
Jazz middag in De Blusser

De deadline voor het aanvragen van een financiële bijdrage van
maximaal €400,- voor een NLdoet-klus is 31 januari. De grootste
vrijwilligersactie van Nederland is dit jaar op vrijdag 9 en zaterdag 10
maart. Alleen officiële verenigingen of stichtingen kunnen een klus
aanmelden en financiering aanvragen op www.nldoet.nl.

Vervoersproblemen in de gemeente Buren?
Voor inwoners zonder vervoer is ook in de gemeente Buren
AutoMobiel. Deze vrijwillige vervoersdienst is dé oplossing om van A
naar B te komen. Welzijn Rivierstroom en AutoMobiel van Stichting
Servicepunt Thuiswonen werken hierin samen.
AutoMobiel is een sociale vervoersdienst voor en door inwoners. Er zijn
vrijwillige chauffeurs beschikbaar die het leuk vinden om auto te rijden
en daarmee iemand te helpen. Wie gebruik wil maken van AutoMobiel
wordt voor €15,- per jaar lid van Servicepunt Thuiswonen. Om een rit
aan te vragen is een telefoontje naar het coördinatiepunt van
Servicepunt Thuiswonen voldoende. Als er een chauffeur beschikbaar
is wordt de afspraak gemaakt en de ritprijs op basis van €0,30 per km
doorgegeven. De passagier rekent contant af.
Informatie en lidmaatschap: 088-7004100. Informatie is verder te vinden
op www.servicepunt-automobiel.nl. Bellen of mailen kan ook naar
Welzijn Rivierstroom 0344-602337 of info@welzijnrivierstroom.nl.

Enquete projectteam vruchtgebruik van Hogeschool VHL
Dit projectteam is benieuwd naar uw ervaringen met fruit- en notenbomen in de openbare ruimte. Zowel naar het beheer als het gebruik.
Zij willen u vragen om mee te doen met hun enquête. Uw inbreng is
belangrijk: ze ontwikkelen een handreiking voor gemeenten en
burgerinitiatieven. Deze handreiking geeft antwoord op de vraag: “Hoe
beheer je fruit- en notenbomen op een duurzame manier?”
Kent u andere mensen die zich inzetten voor fruit- en notenbomen in de
openbare ruimte? Dan zouden zij het erg op prijs stellen als u deze
enquête naar hen door wilt sturen.
Onder de respondenten verloten zij een jonge fruitboom. De resultaten
worden anoniem verwerkt. De enquete is te vinden via:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnLRcZBHcoRhnAKeUsh
RvYiwDDWcp5JivttHtkG8e38JH62g/viewform?usp=sf_link

Met medewerking van de
Dutch Oldtimers.
Van 14.30 tot 17.30 uur.
Gratis entree en hapjes.

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.

