Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda April/Mei
Dinsdag 30 april
Wandeling PMC
Batouwepad bij Lienden, 16
km, evt in te korten tot 12 km.
Vertrek markt: 8.30 uur of
Vertrek parkeerplaats bij het
Streekmuseum Baron van
Brakell, Provincialeweg 29 in
Ommeren om 9.00 uur
Woensdag 1 mei
SeniorenAanbod in het
Zoetzand, 14.00 uur
Kaarten, rummycuppen,
biljarten of gewoon lekker
bijpraten onder het genot van
een kopje koffie of thee.
Vrijdag 3 mei
Huis van de Buurt in het
Zoetzand 10.00-12.00 uur
Kopje koffie, een praatje en
extra handwerken (voor
vervoer bel: 06-15025083).
Zaterdag 4 mei
Dodenherdenking Buren
Start om 19.15 uur met
herdenkingsdienst in St.
Lambertuskerk, aansluitend
stille tocht naar oorlogsgraven in het Plantsoen, daar
om 20.00 uur 2 minuten stilte
en kransleggingen.
Zaterdag 18 mei
30ste Feestmarkt, Kerk en
omgeving (incl. Zoetzand)
Hier vind je vele
marktkramen, een
rommelmarkt, kledingbeurs,
kunstexpositie, livemuziek,
oude ambachten, een rad
van avontuur en nog diverse
andere activiteiten. Doel is
het inzamelen van geld voor
instandhouding van de
kerkgebouwen in Beusichem
en Zoelmond.

Historische wandelingen gelanceerd
De Historische wandelingen door Beusichem en Zoelmond zijn
gelanceerd. In totaal zijn meer dan 40 belangrijke gebouwen of
landschapselementen opgenomen in de 2 wandelingen (1 naar
Zoelmond en één naar ‘t Veerhuys) en toegelicht. De routes zijn al te
volgen met een app op de telefoon. Dat is makkelijk. Download de app
izi.travel en u vindt eenvoudig de wandelingen in Beusichem en
Zoelmond. Op de website www.BeusichemLeeft.nl vindt u een
introductiefilmpje. De wandelingen komen er ook in foldervorm.

Bomenkap op de Meent
De Uiterwaarde, beheerder van de Meent, geeft op beusichemleeft.nl
uitleg over de bomenkap op de Meent n.a.v. vragen hierover.

EHBO Beusichem-Zoelmond
Ook dit jaar organiseert de EHBO Beusichem-Zoelmond weer AED en
reanimatie cursusavonden, in het Dorpshuis van Asch. Er is geen

voorkennis noodzakelijk. U leert hoe u moet reanimeren en
omgaan met een AED-apparaat. Na het goed doorlopen van deze
cursus ontvangt u een certificaat dat twee jaar geldig is.
Het is echter raadzaam om jaarlijks een herhalingsavond te volgen om
uw kennis op peil te houden. U kunt kiezen uit een cursusavond op 16
of 21 mei of op 5 of 7 november 2019. Aanvang 20.00 uur.
Bij de cursusavonden op 16 mei en 5 november a.s. ligt de nadruk op
herhaling, om de reanimatievaardigheden en kennis op peil te houden.
Nieuwe cursisten betalen de eerste keer € 45,00 p.p., inclusief
certificaat. Cursisten op herhaling (met een geldig certificaat) € 25,00.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden dit geheel of gedeeltelijk vanuit
een zorgverzekering met een aanvullende dekking.
Aanmelden kan via onze website www.ehbo-beusichem.nl.

Training mental health first aid
De gemeente Buren wil graag investeren in een training Mental Health
First Aid (vrij vertaald: eerste hulp bij psychische kwetsbaarheid
/problemen) voor haar inwoners. Juist belangrijk in deze tijd, waarin
vaak gesproken wordt over “mensen met verward gedrag”, of “verwarde
personen. Doel van de training MHFA is om meer bekendheid te geven
aan de meest voorkomende psychische aandoeningen, zodat er niet
langer een taboe op rust en het meer “gewoon” wordt in onze
samenleving. Daarnaast leren deelnemers aan de training wat ze
kunnen doen om iemand met psychische problemen “eerste hulp” te
bieden. En er wordt aandacht besteed aan hoe te handelen in geval van
crisis. Het gaat er nadrukkelijk niet om dat de deelnemers aan de
training allemaal hulpverlener worden, het gaat erom dat we met elkaar
kennis vergroten en leren om situaties beter in te schatten. De training
Mental Health First Aid bestaat uit vier halve dagen en vindt plaats
op 21, 28 juni en 5 en 12 juli 2019 in de Brandweerkazerne in
Beusichem. Deelname is gratis. Training is bedoeld voor mensen die
maatschappelijk betrokken zijn. Aanmelden kan z.s.m. bij Lia van
Beusichem (gemeente Buren): lbeusichem@buren.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.

