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

 UITGIFTE 22 CORONA-EDITIE 9 DECEMBER 2020

SENIORENBIOS: HECTOR AND 
THE SEARCH OF HAPINESS 

Op vrijdag 11 december om 
14.00 uur kun je geheel coronaproof naar de film in Theater de Molen. 
Deze keer een onderhoudende boekverfilming waarin Simon Pegg (als 
excentrieke psychiater Pike Hector) op zoek gaat naar geluk.  

De Seniorenbios wordt georganiseerd in samenwerking met de Vereniging van 
Senioren Beuningen. De leden van deze vereniging krijgen in de maanden september t/

m december € 1,50 extra korting! Dus entree € 6,00 i.p.v. € 7,50. Voor meer informatie of het 
bestellen van kaarten, zie www.theaterdemolen.nl 

DE ONLINE 
SINTERKLAASBINGO 
Donderdag 3 december 
was het zover! Omdat er 
dit jaar geen 
groepsontmoetingen 
mogelijk waren voor 
Sinterklaas, hebben we 
de Goedheiligman 
kunnen verleiden tot de 
allereerste digitale 

bingo van Perspectief. Deze bingo was online te volgen via het 
videoplatform Microsoft Teams. In het Molenhuis deden ook deelnemers 
van de Stek gezellig mee. 
Uiteindelijk was Teun de grote 
winnaar en heeft hij van Sint 
een prijs in ontvangst mogen 
nemen. Iedereen heeft er echt 
van genoten! 

mailto:info@stg-perspectief.nl
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DE ONLINE QUARANTAINE QUIZ  2020 
Wanneer? 
Maandag 28 december a.s. om 19.30 uur. 
Meld je vooraf aan via info@stg-perspectief.nl. 
Graag ontvangen we je naam en e-mailadres. 

Benodigdheden? 
Een laptop, iPad of tablet met camera om een 
livestream te volgen. Verdere instructies volgen in 
de mail. 
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DE KERST MUZIEK CARROUSEL 
Schrijf 26 december alvast in je agenda.  
Op deze dag om 19.30 uur precies kun je via het Youtube-
kanaal van Theater de Molen de eerste Beuningse Kerst-
muziek-carrousel bijwonen.  
Met verrassende optredens van lokale muziektalenten. 

KERST 
KNUTSELMIDDAG 
BIJ DE NIJE CLUB 
Woensdag 16 
december gaan we 
kerst knutselen. Ben je 
tussen de 6 -12 jaar en hou je van knutselen 
dan is dit echt iets voor jou!  

Deze gezellige activiteit vindt plaats in het 
jeugdhonk, Molenstraat 2a in Winssen en start 
om 14.30 uur. 
Vooraf aanmelden is verplicht  en kan via 
www.beuningensameninbeweging.nl. 

We sluiten de club om 16.30 uur. De middag 
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. 

http://www.beuningensameninbeweging.nl
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BEDANKT VOOR HET MOOIE AFSCHEID 
Graag wil ik mijn collega's en het bestuur van 
Stichting Perspectief bedanken voor een mooi 
afscheidsfeest. 

Het was bijzonder en indrukwekkend. Alles werd 
uit de kast gehaald om er ondanks de 

coronamaatregelen iets moois van te maken.  

De laatste werkweek was al een feestweek. Afscheid te nemen van de Molensoos, Molensoos+, 
Hartensoos en Dagverzorging en het laatste theekransje met collega’s.  
Daarna de vrijdagmiddag. "Met speciaal vervoer naar het Molenhuis”.  Alle vrijwilligers, 
{oud} collega's en familie die langs reden, fietsten of liepen. Er was tijd om even stil te staan 
en een praatje te maken. Als afsluiting in de avond een lekker etentje samen met Anneke en 
haar gezin. Om nooit te vergeten zijn de blijvende herinneringen zoals een mooi foto-
wensenboek, kaarten, bloemen, cadeaus, een vrolijke film van alle bezoekers met hun wensen 
en de foto’s die zijn gemaakt. Ook namens Rien, Anneke, Sander en de kinderen hartelijk 
dank. Ik hoop jullie nog ergens te zien en te treffen in de toekomst.  

Nogmaals bedankt,  

Ans Jansen

OLLIE TROLLIE EN MANNETJE LAMPENKAP - 
KERSTEDITIE 
Op woensdag 16 december om 15.00 uur kun je 
geheel coronaproof naar een familievoorstelling in 
Theater de Molen. Een speciale kersteditie, waarin 
oma Hillie Trol en Ollie Trollie trollenkerst vieren. 
Want Ollie Trollie houdt van kerst. Dan leest zijn 
lieve oma Hillie Trol hem voor.  
Het boek van oma gaat over Mannetje 
Lampenkap die op kerstavond alle lampjes pikte. 
'Bestaat hij echt?' vraagt Ollie. En dan verdwijnt 
het kerstlichtje van oma. Gaat de trollenkerst nu 
niet door?  

Ollie gaat op zoek. Op zoek naar het 
verdwenen kerstlichtje en... Mannetje Lampenkap. 

Onderweg ontmoet hij de kleurrijke figuren Vleermuis 
Vlerk, Glimworm Glitter en kapitein Blauwbaard.   

Voor meer informatie of het bestellen van entreekaarten 
zie www.theaterdemolen.nl 
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