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KOM EENS LANGS BIJ INLOOP DE MOLENSOOS 
 

De Molensoos in het Molenhuis 
in Beuningen is iedere dinsdag 
open voor mensen die behoefte 
hebben aan een gezellig 
moment, aan ondersteuning, een 
gezellig praatje of samen eten. 
Er wordt samen een heerlijk 
kopje koffie/thee gedronken. Er 
is mogelijkheid tot spelen van 

een gezelschapsspel en naar 
behoefte kan er een creatieve activiteit 
aangeboden worden. De Molensoos is 
van 9.30 tot 16.00 uur open. Kom gerust 
een keer binnenlopen! 
 
Eetpunt Molensoos: 
Iedere eerste dinsdag van de maand is er 

’t eetpunt van 12.00 tot 13.15 uur.   

Voor € 9,50 kunt u komen eten.  
Cateraar Korenbloem 2.0 uit Beuningen maakt een 
lekkere maaltijd voor u. Samen genieten van een heerlijk 
3-gangenmenu aan een mooi gedekte tafel. U kunt zich 
aanmelden voor ‘t eetpunt, uiterlijk de vrijdag ervoor tot  
12.00 uur, bij Perspectief.  

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, bel dan naar 
024-6750939. Mailen mag ook: info@stg-perspectief.nl 
en/of maaikevandersterren@stg-perspectief.nl 

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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SPECIALE ACTIVITEITEN IN DE WEEK (1 T/M 7 JUNI) 
VAN DE JONGE MANTELZORGER 

Jonge mantelzorger? 
In Beuningen heeft 20% van de kinderen en jongeren te 
maken met een zorgsituatie binnen het gezin of in zijn of 
haar omgeving. Het gaat hier om jonge mantelzorgers. 
Zij zijn tussen de 7 en 30 jaar oud.  

Zij zorgen 
voor een 
familielid 
of een 
goede 

vriend(in). Dit familielid of deze goede vriend(in) is 
langdurig ziek, heeft een beperking, verslaving of 
psychische problemen. Jonge mantelzorgers hebben 
bijvoorbeeld extra huishoudtaken, helpen 
met de fysieke zorg of het regelen van de zorg. Zij 
houden rekening met de situatie en zij maken zich 
misschien ook wel vaak zorgen.  

Speciaal voor jonge mantelzorgers uit Beuningen 
organiseert het steunpunt mantelzorg daarom in de week 
van de jonge mantelzorgers speciale activiteiten: 

Activiteit “Come get it” 
Ben je mantelzorger? Dan willen we jou heel graag een 
cadeaubon geven, want deze verdien jij! Op donderdag 2 
of vrijdag 3 juni kun jij tussen 14.00 en 18.00 uur jouw 
cadeaubon komen ophalen. Dat kan op beide dagen in het 
Jeugdactiviteitencentrum Hotspot, Rijstveld 4 in Beuningen.  
Activiteit “Get together” 
Ook nodigen we jou van harte uit om samen met 
andere jonge mantelzorgers een hele dag op stap te gaan 
naar de Efteling! Wij gaan daar heen op zondag 12 juni, vlak 
na de week van de jonge mantelzorger. Wĳ zorgen voor een 

grote bus waar iedereen in kan en wij betalen jouw toegangskaartje. Ben je tussen de 7 en 12 jaar, dan 
willen we dat je een begeleider, ouder dan 30 jaar, meeneemt. Jouw begeleider zorgt wel voor een 
eigen toegangskaartje. In verband met het aantal beschikbare toegangskaartjes van de Efteling kunnen 
wij de toegang voor jouw begeleider en een plekje in de bus niet garanderen. Meld je dus snel aan en 
overleg met mantelzorg-consulent Janine van den Elzen.  

Aanmelden kan al vanaf vandaag! 
Bij aanmelding krijg je meer informatie. Je mag je aanmelden bij Janine van den Elzen. Je kunt bellen 
of appen naar 06 - 12753798 of je kunt een e-mail sturen naar janinevandenelzen@stg-perspectief.nl 

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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GESPREKSGROEPEN OP BEZOEK BIJ DE 
KINDER-DENKTANK  
Donderdag 12 mei waren de deelnemers van 
onze gespreksgroepen uitgenodigd voor de 
presentatie van de kinder-denktank in de  
bibliotheek.  De Beuningse kinder-denktank 
bestaat uit dertien kinderen van verschillende 
basisscholen in de gemeente Beuningen.  

Samen met William van het Dijkmagazijn 
hebben de kinderen zich gebogen over hoe de 
gemeente vanaf 2040 minstens zoveel energie 
kan produceren als verbruiken.  

Ideeën over het gebruik maken van water en zon 
om energie op te wekken hebben de kinderen 
in een mooie presentatie met voorbeelden laten 
zien. Ook hebben de kinderen maquettes 
gemaakt van kindvriendelijke en 
milieuvriendelijke speeltuinen. 

Samen met de ouderen zijn er mooie verhalen gedeeld over het buitenspelen vroeger en nu. Het was 
een boeiende middag met een mooie interactie tussen jong en oud.

’T PRAOTHUIS EN JAN LINDERS FONDS  
Dagverzorging `t Praothuis van Perspectief is dit hele jaar ‘het goede doel’  
van het Jan Linders Fonds in Ewijk. Wie wil er draaien voor een euro voor de 
dagverzorging? Zo werden klanten van Jan Linders in Ewijk betrokken bij het 
Rad van Fortuin. Er was voor iedereen prijs. Vele klanten deden een poging 
en gingen met een verrassing naar huis. 

Jan Linders sponsort op deze manier 't Praothuis. Er worden allerlei 
activiteiten opgezet, zoals dit Rad van Fortuin, waar mensen voor een 

bijdrage een prijsje 
kunnen winnen. 

Samen met de deelnemers 
en vrijwilligers werd 24 
mei door ’t Praothuis 
reuring gebracht in de 
winkel bij het Rad van 
Fortuin. De deelnemers 
kwamen ook nog oude 
bekenden tegen waar 
even een praatje mee 
werd gemaakt. 

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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EEN BERICHTJE VAN INLOOP WEURT EN 
MUZIEKGROEP WEURT 

Hallo allemaal,  

Wij zijn een gezellige groep mensen uit Weurt die 
iedere woensdagochtend bij elkaar komen in de 
kloostertuin in Weurt. We beginnen daar rond de klok 
van 10:00 uur met een heerlijke kop koffie of thee 
met iets lekkers. Tijdens de koffie kletsen we de week 
even bij. Een gezellige babbel waar ook serieuze 
zaken wel ter sprake komen. Zo kunnen we elkaar 
soms ook goed helpen en bijstaan, al is het maar met 
een luisterend oor.  

Na de koffie gaan we 
aan de slag met iets 
creatiefs zoals 
een canvas 
doek 
beschilderen en 
beplakken met 
knopen of we 
spelen een spel 
zoals het 
Hollands spel, 

beroepenspel, triominos of sjoelen.  
Uiteraard zijn  eigen ideeën ook hartstikke 
welkom.  

Om de week gaan we zingen en zijn we een 
heus koor. We zingen allerlei liedjes, die de 
deelnemers ook zelf mogen inbrengen, onder 
begeleiding van een gitarist en klarinettist. Eén van de 
deelnemers speelt ook gezellig mee op zijn klarinet. 

Bent u een muzikant, zingt u graag of vindt u het 
prettig om op woensdagochtend even onder de 
mensen te zijn? Heeft u interesse om in de zanggroep 
mee te komen zingen of bij de inloop gezellig met ons 
samen te zijn om verschillende activiteiten te komen 
doen? Loop dan gerust binnen in de kloostertuin, 
Pastoor van de Marckstraat 14a in Weurt om 10.00 uur. 
Of u mag met mij contact opnemen op dinsdag, 
woensdag of vrijdag op 06-12229087 of mail naar: 
tineketheunissen@stg-perspectief.nl 

HOTSPOT ACTIEF BIJ LENTEFEESTEN 

Zondag 22 mei jl. stonden vrijwilligers en 
medewerkers van Jeugdactiviteitencentrum 
Hotspot op de braderie tijdens de 
lentefeesten in Beuningen. 

 
Het was goed 
weer dus de 
markt werd druk 
bezocht. Er was 
veel animo voor 
de activiteiten 
van hotspot. 
Zeker het (gratis) 
schminken van 
kinderen was in 
trek.  

Het team van 
Hotspot heeft een leuke dag en veel lol 
gehad samen. 

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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SPECIALE FILM VANWEGE 25-JARIG BESTAAN VAN HET DIJKMAGAZIJN 
Op woensdagavond 8 juni a.s. om 20.00 uur draait in bij Theater de Molen de 
documentaire The Biggest Little Farm. Speciaal omdat Het Dijkmagazijn in 
Beuningen haar 25-jarig jubileum viert. Deze film is een inspirerend verhaal voor de hele familie over 
het verwezenlijken van je dromen. Een absolute eye-opener en een ode aan het idealisme, aan de 
eindeloze complexiteit van de natuur en aan de cyclus van het leven.  

John Chester en zijn vrouw Molly wonen in een 
klein appartement in Los Angeles. Molly is culinair 
recensent en chef-kok en droomt er al jaren van om 
een duurzame boerderij te beginnen waar ze haar 
eigen producten kan verbouwen. 

Het Dijkmagazijn viert haar 25-jarig jubileum met 
uiteenlopende activiteiten. In samenwerking met 
Theater de Molen worden er de komende 
maanden films en documentaires getoond die laten 
zien hoe natuur en landschap verrassend anders in 
elkaar steken dan wij vaak denken.  

U kunt via deze link uw kaartjes bestellen: https://theaterdemolen.nl/programma/biggest-little-farm-0 

KOMT DAT ZIEN !!! 
FAMILIEVOORSTELLING SOEP! IN THEATER DE MOLEN 
`WIJ GAAN SOEP MAKEN!!!'  Maar hoe doen we dat? Volgens oma’s recept? En waar komen de 
ingrediënten uit die pruttelende soep eigenlijk vandaan?  

Deze leuke familievoorstelling (4+) door toneelgroep IJsbeer INC wordt op vrijdag 17 juni a.s. om 
16.00 uur gespeeld in ons gezellige theater.  

Met de verhalen van oma gaan broer en zus op 
reis. Ze maken een tocht met bootjes van uien, 
een vliegende knoflook als luchtballon en rijden 
met een tractor door een bos van broccoli.  

Landschappen uit alle uithoeken van de wereld 
komen op camerabeelden tevoorschijn. Zullen 
ze er in slagen alle ingrediënten voor de soep te 
verzamelen? Kom je kijken en ook proeven? 

SOEP! (4+) is een beeldende voorstelling over 
de oorsprong van ons eten, met een grote dosis 
humor en een snufje peper en zout.  

U kunt via deze link uw kaartjes bestellen: https://theaterdemolen.nl/programma/soep 

https://theaterdemolen.nl/programma/soep
https://theaterdemolen.nl/programma/biggest-little-farm-0
mailto:info@stg-perspectief.nl
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HET ZOMERS OMMETJE 
KOMT ERAAN! NOTEER 
ALVAST IN UW AGENDA 

Op 9 juli aanstaande, 
vanaf 19.30 uur, start het 
gezellige Zomers 
Ommetje.  

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 
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 beschikbaar zijn).  

Het Zomers Ommetje wordt mogelijk gemaakt door Bibliotheek Beuningen, Theater de Molen, Joep 
Mes, Mariëtte Uijen en de Gemeente Beuningen.
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