
Elkaar anders ontmoeten - elkaar 
helpen op afstand 
Vijf december komt eraan, daarom deze keer een 
nieuwsbrief vol Sinterklaasnieuws voor jong en oud! 
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Stichting Perspectief voor welzijn, zorg, sociaal en cultureel werk Beuningen 

 UITGIFTE 21 CORONA-EDITIE 25 NOVEMBER 2020

DE THEATER VOORSTELLING TROEF EN DE VERDWENEN 
VERLANGLIJSTJES 
Sinterklaas is in het land en Theater de Molen is weer open voor onze 
theaterbezoekers!! 

Daarom speelt Theater Troef zondag 29 november a.s. in Theater de 
Molen twee Sinterklaasvoorstellingen. De voorstellingen zijn geschikt 
voor de hele familie.  

Tijdens deze voorstelling gaan we met z’n allen op onderzoek uit. 
Waar zijn toch de verlanglijstjes van de bewoners van ‘De Liedjesflat’ 
gebleven? We bellen aan bij de grote flat die midden op het podium 
staat. Achter elke deur bevindt zich een bewoner met een eigen 
verhaal. Met hulp van Sinterklaas komen we er achter wat er nu 
eigenlijk aan de hand is. 

Tijdens de voorstelling zijn eigen liedjes te horen, maar vooral veel 
bekende Sinterklaasliedjes, zodat iedereen mee kan 
zingen. Deze voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 
4 jaar en ouder. 

De eerste optreden is om 14.00 uur en de tweede om 
16.00 uur. Een kaartje kost € 6,50 per persoon. 

De toegangskaarten voor de voorstelling kunnen 
alleen online besteld worden via onze 
website www.theaterdemolen.nl. Graag bij de reservering 
aangeven hoeveel kinderen er naar de voorstelling komen 
i.v.m. het toewijzen van de plaatsen in de zaal.  

Wij volgen uiteraard de Coronamaatregelen. https://
theaterdemolen.nl/corona-proof-naar-de-voorstelling-film 
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DE DIGITALE SINTERKLAAS BINGO 
Over een eeuw staat in de Sinterklaasboeken geschreven,  
Dat ze in 2020 massaal binnenbleven. 
Zelfs de Sint en zijn Pieten kon geen overuren boeken,  
Want de Goedheiligman mocht mensen niet thuis bezoeken. 

Misschien staat er dan ook bij vermeld, 
Dat Stichting Perspectief hem wel had besteld. 
Namelijk, op donderdag 3 december half acht  
Wordt hij met Piet in het Molenhuis verwacht 

Wij nodigen je uit om er bij te zijn,  
Vanuit huis via een digitale lijn.  
Sint gaat die avond niet alleen praten, maar ook knallen, 
Hij trekt voor ons de bingo ballen.  

Hier eindigt onze rijm, maar niet dit bericht.  
Het is echt waar. We gaan tijdens het Sintbezoek een digitale bingo houden en in principe kan iedereen 
meedoen. Als je zelf niet beschikt niet over een computer, tablet/iPad of mobiele telefoon, dan ken je 

misschien iemand die op de koffie 
wil komen om samen aan de 
bingo mee te doen. 

Wanneer? 
Donderdag 3 december om 
19.30 uur.  
Meedoen is gratis. Je moet je wel 
even opgeven via quiz@stg-
perspectief.nl. Na inschrijving 
krijg je verdere instructies. Wees 
er snel bij.  

Omdat dit de eerste keer is dat 
we deze digitale bingo 
organiseren, kunnen we een 
maximaal aantal personen mee 
laten spelen. Val je buiten deze 
(Sinterklaas)boot, dan geen nood. 
Indien de bingo soepel verloopt, 
zetten wij onze bingolijn ook in 
januari nog een keer open.  

Houd onze nieuwsbrief in de 
gaten, want er staan nog meer 
leuke activiteiten op het 
programma. 

Groeten van het Bingoteam  

HOTSPOT ACTIVITEIT
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ZELFGEBAKKEN PEPERNOTEN 
In deze Coronatijd zijn we meer thuis en staan we 
ook meer in de keuken te kokkerellen. Hier volgt een 
simpel recept om kruidnoten/pepernoten te bakken 
voor 10 personen. Het kost ongeveer 20 minuten 
voorbereiding en 15 minuten oventijd.  

De ingrediënten die je nodig hebt zijn: 

150 gram roomboter, 125 gram donkere 
basterdsuiker, 2 eetlepels speculaaskruiden, 250 
gram zelfrijzend bakmeel, 1/2 theelepel zout en 4 
eetlepels halfvolle melk en bakpapier. 

Voorbereiden:  
Verwarm de oven voor op 160 °C. Kneed de boter, 
suiker, de speculaaskruiden, het zelfrijzend bakmeel 
en het zout door elkaar. Voeg lepel voor lepel de 
melk aan het beslag toe, zodat het een lekker soepel deeg wordt. 

Snijd het deeg in 4 
gelijke stukken en 
vorm er 4 lange 
rolletjes van 1 cm 
dik van. Snijd de 
rolletjes in stukjes 
van 1 cm en rol elk 
stukjes tot een 
balletjes. Leg de 
balletjes op een 
met bakpapier 
beklede bakplaat 
en druk ze een 
beetje plat. 

Bak ze in de oven 
in ongeveer 15 
minuten gaar en 
lichtbruin.  

Haal ze uit de oven 
en laat ze helemaal 
afkoelen. 

Succes verzekerd. 
Eet smakelijk! 
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SINTERKLAAS WOORDZOEKER.

SINTERKLAAS DOBBELEN BIJ DE NIJE CLUB 
Woensdag 2 december gaan we gezellig met 
elkaar het ‘Sinterklaas-dobbel-met-cadeautje-spel‘ 
spelen. Dus geen surprises of gedichten, maar 
gewoon strijden voor je cadeaus. Ben je tussen de 
6 -12 jaar, hou je van Sinterklaas (en cadeautjes) 
en kom je uit Winssen ,dan ben je van harte 
welkom bij de Nije Club.  

Deze Sinterklaasactiviteit vindt plaats in het 
Jeugdhonk, Molenstraat 2a in Winssen. De 
activiteit start om 14.30 uur precies en vooraf 
aanmelden is verplicht.  
We sluiten om 16.30 uur. De activiteit kost 2 euro 
per persoon, inclusief ranja en iets lekkers. Er is 
maximaal plaats voor 15 kinderen dus wees er 
snel bij want vol is vol. 
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