
Molenstraat 54, 6641 BK Beuningen 024 6750939 info@stg-perspectief.nl  www.stg-perspectief.nl 1

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

UITGIFTE 49 3 MEI 2022

ONTMOET ELKAAR WEER IN ONS KNUSSE THEATER DE 
MOLEN!  
Wat heerlijk om iedereen weer te mogen 
ontvangen en te zien genieten van een 
gezellig middagje of avondje uit. Ons 
team van enthousiaste vrijwilligers staat 
weer helemaal paraat en zorgt er wederom voor dat u 
hartelijk wordt ontvangen. Tot de zomer hebben we nog 
een divers programma-aanbod met theater- en 
filmvoorstellingen.  

Zaterdag 7 mei brengt Marlies Ruigrok 
een muzikale, gepassioneerde 
theateravond. Voor de pauze brengen zij 
Zocalo, een verkorte versie van de 
intieme muziekvoorstelling met Spaans- 
Nederlandstalige muziek. Na de pauze 
brengt Marlies u de parels van 
Nederlandse bodem: een theaterconcert 
met passie, overgave en humor. Met 
liedjes van onder andere Jasperina de 
Jong en Toon Hermans.  

Zaterdag 14 mei vertelt 
Loulou Rhemrev een 
indringend en ontroerend 
verhaal over een Indische 
erfenis, vormgegeven in 
de aangrijpende en 
liefdevolle muzikale 
theatervoorstelling Hallo 
Bandoeng!  

Bent u meer geïnteresseerd in documentaires?  

We hebben nog een aantal mooie documentaires 
gepland staan, zoals Arjan’s Big Year, Woman at War en 
On Thin Ice. Bezoek onze website voor alle informatie, de 
laatste wijzigingen en de mogelijkheid voor het 
reserveren van uw toegangskaarten. 

 www.theaterdemolen.nl  

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

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


Molenstraat 54, 6641 BK Beuningen 024 6750939 info@stg-perspectief.nl  www.stg-perspectief.nl 2

NIEUWSBRIEF 3 MEI 2022

HET ZOMERS OMMETJE KOMT ERAAN!  
Op 9 juli aanstaande, vanaf 19.30 uur, start het gezellige 
Zomers ommetje. Een ommetje vol verhalen, zang, dans 
en gedichten. U wandelt onder begeleiding van een gids 
een korte route langs verschillende locaties waar 
verrassende optredens te zien zijn.  
Deelname aan het ommetje kost € 7,50 p.p. (inclusief een 
kopje koffie/thee). Na afloop komt u weer terug bij het 
beginpunt, de Léghe Polder, waar u kunt genieten van 
onze sixties band SEM. Deze afterparty duurt tot 24.00 
uur.  
Alleen de afterparty bijwonen? Dat kan ook. Kosten 
hiervoor zijn  € 5,00 p.p.  

Tickets: www.theaterdemolen.nl  (of op de dag zelf bij 
de Lèghe Polder van 18:45 tot 19:15 uur als er nog 
tickets vrij zijn).  

Het ommetje wordt mogelijk gemaakt door Bibliotheek 
Beuningen, Theater de Molen, Joep Mes, Mariëtte 
Uijen en de Gemeente Beuningen. 
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PAASBRUNCH BIJ EETPUNT WINSSEN EEN 
GROOT SUCCES 
12 april was het zover: de welbekende paasbrunch 
werd weer gehouden in Ontmoetingscentrum de 
Paulus.  

De brunch werd door de vrijwilligers van het 
eetpunt Winssen en Seniorenvereniging Winssen 
georganiseerd. Het was als vanouds erg gezellig        

en druk met ruim 60 bezoekers.  

Dat smaakt naar meer …..

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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SPORTVERENIGINGEN EN  CULTUUR 
AANBIEDERS OPGELET:  
MELD JE AAN BIJ MAX VITAAL ! 

Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn een groot 
succes in de gemeente Beuningen. Hierdoor 
krijgen duizenden kinderen in onze regio de 
kans om kennis te maken met uw aanbod.  

Hoe mooi zou het zijn als senioren voortaan dezelfde kans krijgen?  

Dat kan nu met Max Vitaal. Max Vitaal is een sport- en cultuur stimuleringsprogramma, 
speciaal voor senioren. Max Vitaal laat 55-plussers op een toegankelijke manier 
kennismaken met het complete sport- en cultuuraanbod bij hen in de buurt. Met als 
belangrijkste doel: hen aanmoedigen om fit en actief te blijven.  

Ook voor u en uw organisatie is dit een 
kans. De ervaring leert namelijk dat een 
aanzienlijk deel van de senioren na de 
kennismakingslessen lid wordt. Het 
enige dat u hoeft te doen is uw 
kennismakingsactiviteit gratis aan te 
melden vóór 20 mei 2022 op 
www.beuningensameninbeweging.nl  
 
Na aanmelding is uw activiteit te 
bewonderen op de website én in het 
Max Vitaal-boekje. In de gemeente 
Beuningen hebben we ervoor gekozen 
het boekje 2-jaarlijks uit te brengen. 

Naast sportieve en creatieve activiteiten 
is het ook mogelijk om 
ontmoetingsactiviteiten te plaatsen. 
De boekjes worden verspreid op 
plekken waar senioren regelmatig 
komen.  

Uw kennismakingsactiviteit mag in dit 
boekje dus zeker niet ontbreken!  

De activiteiten moeten binnen de 
gemeente Beuningen (Beuningen, 
Ewijk, Weurt en Winssen) plaatsvinden. 

Heeft u nog vragen? Mail dan gerust 
naar valeriebekkers@stg-perspectief.nl 

 

 

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 9 mei 2022  
Start: 19.30. Einde: 21.00 uur  
Inloop: vanaf 19.00 uur  
DROOM! Schoenaker 10 in Beuningen. Entree is gratis 

 
Dementie en de notaris 
Wat moet je regelen als een familielid dementie heeft? Wat is een levenstestament en 
waarom zou je dat moeten of willen opstellen? En wanneer doe je dat, en hoe? 
Wanneer is er sprake van wilsonbekwaamheid?  
Allemaal vragen die opduiken als de diagnose dementie is.  
Vragen waarop notaris Lex Lohman van DAAD Notarissen antwoorden kan geven. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vrij entree! 
 
Heeft u geen vervoer? Bel dan Buurt Vervoer Beuningen 024-7370555. 
 

http://www.beuningensameninbeweging.nl
mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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INFORMATIEAVOND AUTISME  
Wil je meer weten over autisme, heb jij zelf autisme of ken je iemand 
met autisme afkomstig uit de gemeente Beuningen? Kom dan 
donderdag 19 mei om 20.00 uur naar de algemene informatieavond 
over autisme in het Molenhuis, Molenstraat 54 in Beuningen.  

Er zal een presentatie gegeven worden door Stichting Perspectief in 
samenwerking met Margareth vanuit de organisatie MEE Gelderse 

Poort en Willie vanuit het sociaal wijkteam van de gemeente Beuningen. 
Tevens zal vanuit de organisatie MEE een ervaringsdeskundige rondom autisme aanwezig zijn.  

Deze avond wordt georganiseerd door Stichting Perspectief, MEE Gelderse Poort, de oudergroep voor 
kinderen met autisme Beuningen en het sociaal team van de gemeente Beuningen. 
U mag zich van te voren aanmelden via info@stg-perspectief.nl of 024-6750939, maar vrije inloop is ook 
mogelijk.  

Programma:  
19:45 - 20:00 uur : Inloop 
20:00 – 21:00 uur : Start presentatie 
21:00 - 21:30 uur : Afsluiting presentatie - Vragenronde  

Bij vragen vooraf kun je contact opnemen met Janine van den Elzen van Stichting Perspectief: 
janinevandenelzen@stg-perspectief.nl 

Graag tot ziens!  

  

WELKE JAS 
PAST JOU?

Vind jij zorgen 
voor je naaste ook 

vanzelfsprekend? Wil 
je meer weten over 

mantelzorg? Kijk voor 
hulp en informatie op:

www.stg-perspectief.nl
Wij helpen je verder!

Lees op onze website de verhalen van  
mensen die zorg verlenen aan hun naasten.

mailto:janinevandenelzen@stg-perspectief.nl
mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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MEE Gelderse Poort organiseert in samenwerking met Stichting Perspectief een 
bijeenkomst voor mensen met NAH en betrokkenen.  
 
Datum:  vrijdagochtend 20 mei 2022 
Locatie: in het Molenhuis, Molenstraat 54, Beuningen. 
Tijd:   van 10.00 tot 12.00 uur 
 
De bijeenkomst is voor inwoners uit Beuningen met een niet aangeboren hersenletsel en voor 
mensen in de omgeving van iemand met NAH. Dus ook voor de partners, kinderen, vrienden. 
 
We gaan met elkaar in gesprek. Iedere betrokkene met NAH kan zijn ervaringen delen en 
aangeven welke behoefte hij heeft ten aanzien van het kunnen meedoen in Beuningen. 
 
Aanmelden 
Wilt u erbij zijn? Aanmelden kan tot en met 18 mei 2022 per mail of telefonisch: 
k.voorn@meegeldersepoort.nl  
06-10010237 
 
Indien u rolstoel afhankelijk bent, wilt u dat ook doorgeven?  
 
We hebben maximaal plaats voor 20 mensen, vol = vol.  

 

Bijeenkomst voor mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH) en betrokkenen in Beuningen 

Denkt en praat u met ons mee over wat er georganiseerd zou kunnen worden voor 
(en door) mensen met een niet aangeboren hersenletsel en hun omgeving in 
Beuningen? 

 

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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EEN LEGPUZZEL VAN 40.320 STUKJES IN 
DE THEATERZAAL   
Afgelopen zaterdag 25 april was de legpuzzel 
van Henk Janssen in onze theaterzaal te 
bewonderen. Deze puzzel was zo’n 7 bij 2 
meter groot.  
Een kleine foto impressie……. 

ONTMOETINGSINITIATIEF VAN LOKAAL TALENT   
Nieuw initiatief! Ben jij tussen de 25-55 jaar en wil je graag nieuwe mensen leren kennen? Kom 
dan langs.  

Ben je nieuw in Beuningen?  

Of gewoon zin in meer sociale 
contacten?  

Zoek je iemand om samen leuke 
dingen mee te doen bijv. terrasje 
pakken, uitjes, bioscoop bezoek of 
gewoon gezellig een kopje koffie en 
een praatje?  

Niks moet alles mag.  
Wij zorgen voor een gezellige 
bijeenkomst en je bent in ieder geval 
verzekerd van een lekker hapje en 
drankje.  

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