
Welzijn, verbinden en meedoen 
April: De ramadan is gestart en Pasen 
komt eraan 

Pasen valt dit jaar op 17 en 18 april en de ramadan start 
rond 1 april en duurt een maand. Dit betekent voor de 
paas-liefhebbers lekker samen brunchen, eieren zoeken, 
misschien wel naar de kerk of naar The Pasion kijken of 
gezellig wandelen in de natuur.  

Voor moslims is de ramadan begonnen. Deze vastenmaand 
is een periode van bezinning en verbroedering. Dit 
betekent dat er tussen zonsopgang en –ondergang niet 
gegeten en gedronken wordt. Na zonsondergang komen 
velen met familie bij elkaar om gezellig en uitgebreid te 
eten. Het Suikerfeest markeert het einde van de ramadan. 
Moslims gaan dan bij elkaar op visite en geven cadeautjes 
of geld. Er wordt dan flink uitgepakt: iedereen heeft lekkere 
zoete hapjes gemaakt of ingekocht.  

Ons team wenst iedereen een vrolijk Pasen en een ramadan 
Kareem.
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UITGIFTE 48  6 APRIL 2022

HET JAARBEELD 2021 IS TE DOWNLOADEN 
Ieder jaar maken we een jaarbeeld. Hierin blikken we terug 
op het afgelopen jaar. Ben je geïnteresseerd? 

Ga via  
onderstaande 
link naar ons 
jaarbeeld en 
bekijk het 
beknopte  
overzicht van 
onze activiteiten 
in 2021. 

https://stg-
perspectief.nl/
jaarbeeld-2021

Molenstraat 54, 
6641 BK Beuningen
Telefoon 024 – 675 09 39
maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 u
E-mail info@stg-perspectief.nl

Theater de Molen
Jeugd- en jongerenwerk
Leefbaarheid in de wijken
Steunpunt Mantelzorg
Vrijwilligers Informatiepunt
Vervoer van deur tot deur
Administratie voor elkaar
Kunstroute Beuningen
Ouderenadvies
‘t Praothuis
Reparatiecafé
Eetpunten
Sozen

STICHTING 
PERSPECTIEF

ONZE PROJECTEN

Dé organisatie voor welzijn, 
zorg, sociaal en cultureel werk

theaterdemolen.nl

kunstroutebeuningen.nl

geldersehanden.nl/beuningen

buurtvervoer.nl

stg-perspectief.nl
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NOODOPVANG VOOR 250 VLUCHTELINGEN UIT 
OEKRAÏNE IN DE TINNEGIETER 
De Russische invasie in Oekraïne begon op 24 februari 
2022. Deze invasie betekent ook dat er 
burgerslachtoffers vallen en er massaal mensen 
vluchten uit dit oorlogsgebied.  

Halverwege maart is 
de gemeente 

Beuningen daarom gestart met een crisisopvang 
voor vluchtelingen uit Oekraïne in sporthal De Tinnegieter. Het is een 

doorstroom-locatie voor circa 250 vluchtelingen.  

Wat houdt de crisisopvang in? 

De crisisopvang in sporthal de Tinnegieter is een bed-, bad-, brood-
opvang. Vluchtelingen stromen na maximaal zeven dagen door naar 
een opvanglocatie voor langere duur. Dit betekent dat er op geen 
onderwijs en kinderopvang geboden wordt. Kijk voor meer info van de 
gemeente op https://www.beuningen.nl/projecten/Oekraine 

De gemeente heeft Perspectief gevraagd om de 
werving en roosters van de vrijwilligers te regelen. 
Voor meer informatie hierover zie de website van 
Stichting Perspectief in samenwerking met Gelderse 
Handen 

Op dit moment hebben zich ruim voldoende mensen 
aangemeld als vrijwilliger. Wel zijn we steeds op zoek 
naar tolken.  

Bekijk hier de tolken-vacature  

https://www.beuningen.nl/projecten/Oekraine
https://www.geldersehanden.nl/o/Perspectief-stichting-voor-welzijn-zorg-sociaal-en-cultureel-werk1/activiteiten/Vrijwilliger-bij-noodopvang-Oekraiense-vluchtelingen-locatie-Beuningen/50411
https://www.geldersehanden.nl/o/Perspectief-stichting-voor-welzijn-zorg-sociaal-en-cultureel-werk1/activiteiten/Vrijwilliger-bij-noodopvang-Oekraiense-vluchtelingen-locatie-Beuningen/50411
https://www.geldersehanden.nl/o/Perspectief-stichting-voor-welzijn-zorg-sociaal-en-cultureel-werk1/activiteiten/Tolk-OekraiensRussisch---Nederlands/50376
mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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’T ROER(T) OM, EEN NIEUWE ACTIVITEIT IN WINSSEN 

 Seniorenvereniging Winssen gaat vanaf april iedere laatste dinsdag van de 
maand (behalve in juli en december) wisselende activiteiten voor haar leden 
organiseren. Deze middagactiviteiten 
worden altijd afgesloten met een 
zelf gekookte maaltijd, gekookt in 
de keuken van 

0ntmoetingscentrum de Paulus.  

Er zijn 8 enthousiaste vrijwilligers die deze activiteiten gaan 
organiseren. De eerste keer is dinsdag 26 april a.s. Deze middag 
worden er tussen 14.00 en 16.30 uur films getoond over 
Winssen vanaf de 60-er jaren.  Ondertussen wordt er door een 
groep vrijwilligers een Chinese maaltijd gekookt. Tussen 17.00 
en 18.30 uur kunt u van deze heerlijke maaltijd genieten. 

Kosten: 
De kosten voor het kijken van de films zijn € 6,00 p.p., inclusief 1 kopje koffie/thee en popcorn. Voor de 
Chinese maaltijd betaalt u € 12,50 p.p.  
Het maximum aantal deelnemers voor de maaltijd is 20 personen.  

Men kan zich voor beide activiteiten (ook afzonderlijk) tot uiterlijk 19 april opgeven via email:  
theareijers2@hotmail.com 
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Alzheimer 
Café 

 
 

Het Alzheimer Café Beuningen biedt informatie, gezelligheid, en verrassende ontmoetingen.  
Een plek om lotgenoten te ontmoeten. Wees welkom en neem vooral iemand mee.  
Dat kan uw partner zijn, maar ook kinderen en kleinkinderen, een mantelzorger, vriend, 
buurvrouw of familielid.  
Het Alzheimer Café Beuningen wordt elke tweede maandag van de maand gehouden in 
DROOM! Beuningen aan de Schoenaker 10 in Beuningen. 
 

Alzheimer Café Beuningen 
Maandag 11 april 2022  
Start: 19.30. Einde: 21.00 uur  
Inloop: vanaf 19.00 uur  
DROOM! Schoenaker 10 in Beuningen 

 
Zingeving voor mensen met dementie  
en hun naasten  
 
Met Jelle Backhuis, geestelijk verzorger bij Zinplus, praten we vanavond over Zingeving.  

Dat wordt vaak gelijkgesteld met geloof. Dit is in veel gevallen niet zo. Iedereen heeft periodes 

waarin wordt geworsteld met het leven. Zeker in het geval van ziekte. Begeleiding bij grote 

zingevingsvragen kan met behulp van een geestelijk verzorger. Tijdens deze avond gaan wij 

dieper in op wat zingeving betekent en hoe begeleiding van een geestelijk verzorger eruit kan 

zien. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De coronabeperkingen zijn opgeheven. 
 
Heeft u geen vervoer? Bel dan Buurt Vervoer Beuningen 024-7370555. 
 

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
mailto:theareijers2@hotmail.com
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HET ZAG EVEN BLAUW IN HET MOLENHUIS 
Afgelopen vrijdag was er, sinds lange tijd, weer een 
bijeenkomst voor alle buurtvervoer vrijwilligers in het 
Molenhuis. Een bijeenkomst met een scholing maar ook om 
elkaar weer eens te zien en spreken. 
Buurtvervoer realiseert plezierig en veilig vervoer binnen de 
gemeente Beuningen voor mensen die dit niet meer 
zelfstandig kunnen. “Zonder gedoe ergens naar toe”. 
Vervoer van deur tot deur uitgevoerd door een grote groep 
vrijwilligers. Meer informatie over Buurtvervoer Beuningen 
https://buurtvervoerbeuningen.nl 

  

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
https://buurtvervoerbeuningen.nl
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THEATERCONCERT  
“HET GAAT GOED MET NEDERLAND” 

EEN IMPRESSIE 
Afgelopen zondag traden 
musicalsterren Tony Neef en 
Maaike Widdershoven samen 
met de 86-jarige Ruud Bos op 
in Theater de Molen. 
In deze mooie middagvoorstelling 
lieten zij hun licht schijnen op de (on) 
hebbelijkheden van de ‘Medelanders’.  

Verpakt in teksten van Ivo de Wijs, 
Guus Vleugel, Jules de Corte en meer 
bekende Nederlanders zongen en 

spraken zij over allerlei tegenstellingen: leugens en waarheid, domheid en humor, doemdenken en 
hoop, links en rechts, mooi en lelijk … De voorstelling ging vooral over optimisme, want ondanks alles 
gaat het goed in Nederland. Na de mooie voorstelling gingen publiek en artiesten opgeladen en vol 
goede zin weer naar huis! Kijk voor onze volgende voorstellingen op https://theaterdemolen.nl

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
https://theaterdemolen.nl
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IN DE BLOEMETJES GEZET 
Afgelopen week zijn de 
(vrijwillige) medewerkers van 
de gespreksgroep voor 
dementerenden in de 
bloemetjes gezet! 

Zo werd namelijk het 5-jarig 
jubileum gevierd. Wat gaat 
de tijd snel. 

DE VROUWEN VAN NU ORGANISEREN EEN FIETSDAG DOOR HET LAND VAN MAAS EN WAAL OP 
WOENSDAG 11 MEI A.S. INSCHRIJVEN KAN TOT UITERLIJK 12 APRIL 

U wordt vanaf 9.00 uur ontvangen met een kopje koffie/thee bij 
Ontmoetingscentrum De Paulus, Molenstraat 2, 6645 BT in Winssen. 
Bij de start ontvangt u de routebeschrijving, informatie over de omgeving, 
een lunchpakketje en korting(s)bonnen voor onderweg.  

Starten kan tussen 09.30 uur en 10.30 uur. Uiterlijk 17.30 uur dient u weer 
terug te zijn. De deelname is op eigen risico!  

De route van ongeveer 50 km gaat door de polder en over dijken waar het 
Land van Maas en Waal om bekend is. Onderweg is het mogelijk om een en 

ander te bezoeken. Onder andere: De Tempelhof in Winssen, De Tuinen van Appeltern, 
Museum Tweestromenland Beneden-Leeuwen, MFA De Rosmolen Beneden 
Leeuwen, Café de Gouden Leeuw Druten. 

De kosten voor deze mooie fietstocht bedragen voor leden van Vrouwen van Nu  
€ 12,50 en voor niet-leden € 15,00.  

Fietshuur  

Er is ook een mogelijkheid om een 
gewone fiets of e-bike te huren. 
De huur voor een gewone fiets is 
€ 20,00 en voor een e-bike € 35,00. Indien 
u hiervan gebruik wilt maken, dan dit graag vooraf 
vermelden en het bedrag te betalen bij de 
aanmeldingskosten. Inschrijven kan tot uiterlijk 12 april.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerrie van de 
Geer telefoon/app 06-40794951 of mailen naar 
gerrievandegeer@gmail.com 

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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