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

 UITGIFTE 19 CORONA-EDITIE 21 OKTOBER 2020

MONUMENT VAN VERBINDING, 
GEBOUWD IN DE KERK 
Het woord religie staat voor verbinding. 
Dat vertelde Pastoor Ruud Roefs ons toen 
hij spontaan zijn medewerking gaf om 
een monument van verbinding te gaan 
bouwen in de kerk in Beuningen. Enkele 
maanden 

geleden 
bedacht een werkgroep van Perspectief om 
met een aantal ouderen een nieuw project 
op te zetten met als thema ‘op verhaal 
komen.’ De eerste activiteit van deze 
werkgroep was een bamboestiek te gaan 
bouwen in de kerk.  

Maar wat is een bamboestiek? Dit is een 
zelf te bouwen piramide van 

bamboestokken. De bamboestokken worden verbonden met elastiekjes 
aan een piramide van iemand anders. Het resultaat wordt een groot 
gezamenlijk bouwwerk.  In de piramide worden bovendien intenties van 
mensen gehangen. Op maandag 5 oktober was de aftrap van deze activiteit. De 
feestelijke middag met ruim 50 ouderen kon in verband met de Corona-perikelen 
helaas niet doorgaan. Erg jammer want de muzikanten van ‘Muziek Perspectief,’ 
hadden een heel mooi repertoire ingestudeerd. Toch wist de muziekgroep in een 
klein gezelschap van genodigden er een intieme, muzikale middag van te maken. 
Ook de gemeente Beuningen is ondertussen bij de Bamboestiek-bouw-actie 
aangehaakt ,want zij willen  in deze Corona-periode stilstaan bij de landelijke 
campagne ‘aandacht voor elkaar.’  

Kom ook meebouwen aan de bamboestiek. U kunt ook meebouwen en 
meedoen. De kerk biedt dagelijkse inloop mogelijkheden. Tot eind november kan iedereen, jong en oud, 
aan dit ‘monument van verbinding’ meebouwen. Ook onze sozen en de dagverzorging hebben piramides 
gemaakt met  wensen en spreuken voor alle mensen in deze moeilijke Corona tijd.  
Van maandag t/m zaterdag is de kerk geopend van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Er zijn 
vrijwilligers in de kerk om te helpen of voor een praatje. 
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Wil jij bewegen en plezier maken in de herfstvakantie?  
 

         
Kom dan naar de sport instuif in de Tinnegieter 

 

donderdag 22 oktober ‘20 

HOCKEY – TURNEN/FREE RUNNEN - TAEKWONDO 
 
Beuningen Samen in Beweging: KION en turnvereniging de Hazenkamp 
Gymsports zorgen voor een geweldige sport 
instuif met MHC Hockey Beuningen en 
Taekwon-Do Academie Pyeonghwa. 

Tijd:  09.45 uur aanwezig zijn, 10.00 tot 12.00 
Voor:  Alle 4 t/m 11 jarigen (wel of geen lid van 

een club) Kinderen worden op leeftijd 
ingedeeld in groepen. 

Kosten: € 3,00 (te betalen bij binnenkomst) 

Deze GO for Sports & Play is een samenwerking van  
de Buurt-sportcoaches Gemeente Beuningen. 
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Mededeling Corona-regels activiteiten Sport en bewegen 55+ 

De sportlessen van Perspectief kunnen na de herfstvakantie gewoon doorgaan.  
Er mogen maximaal 30 mensen individueel in een zaal sporten, op 1,5 meter.  
Het huidige protocol blijft dus van toepassing.  
De sportdocent kan u hier meer over vertellen.
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