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Nieuwsbrief 
Stichting Perspectief voor welzijn, zorg, sociaal en cultureel werk Beuningen 

 UITGIFTE 15 CORONA-EDITIE 15 JULI 2020

DE HERSTART VAN DE GESPREKSGROEPEN  
Wat waren de mensen weer blij toen we met het bericht 
kwamen dat we weer gingen starten met de gespreksgroepen 
in het Molenhuis. 

De afgelopen drie maanden hadden we wekelijks  telefonisch 
contact met de deelnemers. Zij hebben dit allemaal heel erg op 
prijs gesteld, maar elkaar weer zien is toch veel fijner.  

Op woensdag 24 juni was het zover. Deelnemers blij en wij ook 
weer blij. Een vertrouwd gevoel in het Molenhuis met ons 
kleine groepje.  

We waren benieuwd hoe iedereen de corona tijd heeft ervaren 
en nog steeds ervaart. Er zijn ook verdrietige momenten 
geweest, zoals het overlijden van een deelnemer. Maar ook de 
vrolijke gebeurtenissen werden samen gedeeld.  Het 60-jarig 
huwelijksfeest van een deelnemer werd uitvoerig besproken. 
Het was een emotioneel weerzien en fijn om hier samen bij stil 
te staan. 

Na al het thuiszijn was beweging ook een noodzaak. Wekelijks 
is er nu een beweegcoach aanwezig die ons helpt onze spieren 
weer  soepeler te maken. Eindelijk komen we weer in 
beweging.  

We zien 
elkaar op 
gepaste 
afstand 
maar we 
zijn blij dat 
het weer 
kan.  

Marijke van 
Dinther 

Uiterwaarden bij Weurt
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SPECIALE NIJE CLUB ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN VAN 6 T/M 12 JAAR IN DE MAAND JULI 
De zomer is in aantocht en veel mensen gaan deze zomer niet echt op vakantie. De Nije club doet 

daarom mee met de #Zomertour20 van Beuningen samen in beweging.

De meeste activiteiten worden in en rond het jeugdhonk georganiseerd. Het adres is Molenstraat 2a in 
Winssen. De kosten zijn 2,00 per persoon per activiteit  De meeste activiteiten starten om 14.00 uur en 

duren tot 15.30 uur. Alleen het vuurtje fikken is van 16.00 uur tot 17.30 uur.  

Meer informatie : www.jeugdhonkwinssen.nl en inschrijven via www.beuningensameninbeweging.nl.   

Let op: aanmelden verplicht! vol=vol 

http://www.jeugdhonkwinssen.nl
http://www.beuningensameninbeweging.nl
https://www.beuningensameninbeweging.nl/
https://www.beuningensameninbeweging.nl/
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TENTOONSTELLING VAN HENK HAGE - REQUIEM VOOR 
EEN BOOMGAARD 
12 juli t/m 23 augustus 2020 is er bij Kunstinitiatief  
De Nieuwe Gang een bijzondere tentoonstelling van 
Henk Hage te zien. 

Bijna 40 jaar woont kunstenaar Henk Hage in de 
Beuningse Kloosterstraat. Dagelijks wandelend naar de 
rivier raakte hij vertrouwd met zijn omgeving en 
verknocht aan het hem omringende landschap. Veel 
fruitbedrijven, vaak familiebedrijven redden het de laatste 
jaren niet meer; grond wordt verkocht, boomgaarden 
worden gerooid. Deze treurige veranderingen 
inspireerden Henk tot een indrukwekkende reeks 
kunstwerken, als requiem aan een boomgaard, en – 
eigenlijk ook - een ode aan de verdwenen bloesems. Met een requiem nemen wij afscheid van dat wat 
ons dierbaar was, door het verlies te delen en het in herinnering roepen van het goede. Met 'Requiem 

voor een boomgaard' nodigt Henk Hage ons uit om - samen 
met hem -  afscheid te nemen van dit veranderende 
landschap in zijn directe omgeving, de Beuningse 
Kloosterstraat. 
 
Opening door Ger Loeffen       
zondag 12 juli 15.00 uur 
Artist Talk, gesprek tussen Henk Hage en publiek   
zondag 9 augustus 15.00 uur 
Finissage dr. Ria van den Brandt, filosoof     
zondag 23 augustus 15.00 uur 
De heropening van De Nieuwe Gang is iets dat we 
gezamenlijk mogelijk kunnen maken. Meer informatie 
hierover op www.denieuwegang.nl  Openingstijden zaterdag 

en zondag van 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak. Kunstinitiatief De Nieuwe Gang, Kloosterstraat 7, 6641 
KW Beuningen, info@denieuwegang.nl www.denieuwegang.nl www.henkhage.nl 

http://www.denieuwegang.nl/%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:info@denieuwegang.nl
http://www.denieuwegang.nl
http://www.henkhage.nl
http://www.denieuwegang.nl/%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:info@denieuwegang.nl
http://www.denieuwegang.nl
http://www.henkhage.nl
mailto:info@stg-perspectief.nl
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DIJKTERRAS BEUNINGEN OOK TIJDENS DE 
ALTERNATIEVE 4-DAAGSE GEOPEND 
Het dijkterras van bezoekerscentrum Het Dijkmagazijn, Dijk 
41 in Beuningen opent tot en met september op zaterdagen 
en op zondagen.  
Ook van 21 tot en met 24 juli is het terras open, tijdens de 
alternatieve vierdaagse. Voor de alternatieve vierdaagse zie: 
www.wandel.nl  
Het loont dus de moeite om een alternatieve route over de 
Beuningse dijk te plannen!  

Tijdens de 
alternatieve 
vierdaagse bepalen 
lopers hun eigen 
route, die bij 
voorkeur afwijkt van 
de reguliere route 
om drukte te 
vermijden. De 
Beuningse dijk langs 
de Waal is daarvoor 

erg geschikt, zeker nu 
Het Dijkmagazijn haar terras opent om iedereen te 
ontvangen. 
 
Zie www.dijkmagazijnbeuningen.nl en https://
www.facebook.com/Dijkmagazijn.

OMMETJE MET WETHOUDER HOUBEN 
Nu de coronaregels verder en verder 
worden versoepeld, kan er steeds meer. 
Toch vinden veel mensen uit de 
risicogroepen het nog eng om naar 
buiten te gaan.  

Wethouder Frans Houben ging veilig op 
pad met Annie Janssen. Er is van de 
wandeling een youtube filmpje 
gemaakt.  

En dat kunt u hier vinden https://
youtu.be/fIAUKWzJk5w 

HET IS GOED TOEVEN IN WEURT 
Bij onze oud-collega Ans Burgers van ’t Centrum 
Weurt is het goed toeven. Haar bedrijf is geopend van 
woensdag tot en met zondag vanaf 12:30 uur.  
’t Centrum heeft een nieuwe terraskaart samengesteld  
met o.a.: borrelhapjes, broodjes, soep, pannenkoeken, 
tosti’s, smoothies en nog veel meer. U kunt ook binnen lunchen en borrelen met maximaal 30 personen. ’t 

Centrum hanteert natuurlijk de richtlijnen van het RIVM. 
Reserveren 
via info@hetcentrumweurt.nl, www.hetcentrumweurt.nl of  
024-6771214. 

Bij dorpshuis De Kloosterhof kunt u sinds 4 juni ook 
gezellig eten. Er is een 3-gangen keuzemenu voor €20,-. 
Voor dit menu zijn zij  donderdag t/m zondag van 17.00 
tot 21.00 uur geopend. Reserveren kan via 
telefoonnummer 06-18796673. 
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