Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda
Dinsdag 13 februari
Wandeling
Goilberdingerpad
Verzamelen bij Caatje aan de
Lek (Goilberdingerdijk 40,
4106 LC Culemborg) om
9.00uur. Voor wie mee wil
rijden is het om 8.30uur
verzamelen op de markt in
Beusichem..
Aan/afmeldingen bij
Sandra 06-24145655 of
Connie 06-15569633
Dinsdag 13 februari
Theater Heerenlogement
om 20.30uur
Oorspronkelijk begonnen als
pure vertolker van de Hot
Club de France traditie, heeft
de Basily Gipsy Jazz Band
nu een geheel eigen identiteit
met traditionele en Spaanse
zigeunerinvloeden met
warme klanken van violen,
gitaren en de cimbaal.
Woensdag 14 februari
Seniorenaanbod
Themamiddag in het
Zoetzand om 14.00uur
Kunt u nog zingen, zing dan
mee. Henk Fridsma neemt
ons mee terug naar onze
jeugd met liedjes die we
allemaal kennen
Vrijdag 16 februari
Huis van de buurt
van 10.00 tot 12.00uur.
Gezellig samenzijn voor jong
en oud, spelletjes e.d. in het
Zoetzand. Deze vrijdag is er
erwtensoep koken en eten.
Bij vervoersproblemen bel
Jeanne van der Gun op 0615025083

Pasfoto als je niet meer zelf naar een
fotograaf kunt
Mensen die een pasfoto nodig hebben, maar niet meer in staat zijn zelf
naar een fotograaf te gaan, kunnen terecht bij Karin van de Kar. Zij
komt dan zelf langs.
Fotograaf Karin van de Kar heeft een lange staat van dienst. Zij heeft
met haar camera al heel veel mensen uit de brand geholpen. Het gaat
dan om mensen, die met of zonder rolstoel die niet in staat zijn zelf naar
een fotograaf te gaan. Toch is het soms nodig om uw paspoort of IDkaart te vernieuwen. Zo mag op de dag van verkiezingen een
identiteitsbewijs niet langer dan vijf jaar verlopen zijn. Bij deze mensen
komt Karin met haar camera gewoon langs, bij iemand thuis of in een
zorgcentrum. De gemeente Buren heeft Karin al namen aangedragen
van mensen die haar nodig hebben. Daarnaast is Karin vrijwilliger bij
Welzijn Rivierstroom. Karin helpt mensen met het maken van een
pasfoto en rekent € 7,50 voor de kosten die zij maakt. Wie Karin nodig
heeft kan haar bellen op 0345-558372 of 06-12835613. Of neem
contact op met Welzijn Rivierstroom 0344-602337 of email naar
info@welzijnrivierstroom.nl.

Vitaal ouder worden in de gemeente Buren
Hoe vitaal bent u en wat is er in uw directe omgeving mogelijk om vitaal,
gezond en gelukkig ouder te worden? Om daar achter te komen
ontvangen inwoners van 65 jaar tot en met 75 jaar uit Beusichem later
dit kwartaal een schriftelijke uitnodiging van de gemeente Buren.
De uitnodiging is voor een vitaliteitstest en een –markt. De vitaliteitstest
en -markt zijn een initiatief van buurtsportcoaches van de gemeente
Buren, lokale zorgprofessionals en beweegaanbieders en wordt breed
gedragen door lokale welzijnsorganisaties en maatschappelijke
organisaties. Alles en iedereen die iets bij kan dragen aan de vitaliteit
van inwoners van 65 t/m 75 jaar zijn welkom om dit zichtbaar te maken.
Doel van de vitaliteitstest is om inwoners inzicht te geven in hoe vitaal
ze zijn en om ze te laten kennismaken met lokale beweegaanbieders en
maatschappelijke organisaties. Ook wensen op het gebied van
bewegen en sociale activiteiten zijn welkom.

Gelijke kansen in sport en spel
In september 2017 startte het Jeugdsportfonds in de gemeente Buren.
In de vier maanden van 2017 maakten 48 kinderen hier gebruik van.
Vooral kinderen in de basisschoolleeftijd maken gebruik van de
regeling, namelijk 37. Ze gaan vooral voetballen of nemen zwemles.
Jeugdcultuurfonds - zes kinderen in onze gemeente maakten gebruik
van het Jeugdcultuurfonds. Het zijn kinderen van verschillende
leeftijden en zij nemen meestal muziekles.
Werkwijze: in de gemeente Buren is schoolsportcoach Joris Maier de
intermediair die informatie geeft over de fondsen en die de aanvragen
beoordeelt. De Gelderse Sportfederatie verzorgt de betalingen aan de
sportverenigingen. Voor meer informatie neem contact op met de
gemeente Buren.

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.

