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

UITGIFTE 51 13 JULI 2022

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

buurtvervoerbeuningen.nl

stg-perspectief.nl

VIERDAAGSE BINGO BIJ 
DE MOLENSOOS 
Na twee jaar wordt 
eindelijk de Vierdaagse 

van Nijmegen weer 
gehouden. Daarom wordt er tijdens de Molensoos,  op 
dinsdag 19 juli  een Vierdaagse bingo georganiseerd in 
het Molenhuis. 

Van 11.00 – 15.00 uur 
zijn jullie van harte 
welkom. Wij zorgen 
voor leuke cadeautjes 
en voor soep en een 
broodje. 
Deelname kost € 5,00 

Graag voor woensdag 13 juli 
opgeven bij Perspectief, tel. 024-6750939 of 

mail naar info@stg-perspectief.nl 
of maaikevandersterren@stg-
perspectief.nl  

Hopelijk tot dan!  

Groetjes Inge en Maaike 

GYMNASTIEKVERENIGING BIC ZOEKT NIEUWE LEDEN  
Onze dames gymclub BIC is op zoek naar nieuwe leden. 
Wij zijn een club van 30 dames in de leeftijd 50 plus. We 
gymmen onder deskundige leiding, in twee groepen op 
maandagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur, in de 
gymzaal van de Lèghe Polder. We hebben plaats voor 
enkele nieuwe leden. Heb je interesse? Kom dan 
vrijblijvend een les meedoen. Voor informatie kun je 
bellen naar secretaresse Wilhelmien van de Wassenberg, 
telefoon 0487 507045. 
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DOE MEE MET KUNST DOOR 
DE BRIEVENBUS 
Vanaf het najaar start Stichting 
Perspectief i.s.m. 
Seniorenvereniging Beuningen 
met het project ‘Kunst door de 
Brievenbus’.  

Om de week krijg je als 
deelnemer een kaart in de 
brievenbus met daarop een 
tekenopdracht. Deze zijn te 
maken met pen, potlood of 
ander creatief materiaal.  

In totaal krijg je 6 opdrachten. 
Je kunt de opdrachten individueel doen, maar je 
mag je ook samen aanmelden.  

Na iedere afgeronde opdracht deel je een foto 
van het kunstwerk per mail met Stichting 
Perspectief.  

Een vrijwilliger neemt contact met je op om 
feedback te geven en vraagt dan ook hoe je de 
opdracht hebt beleefd. Deelname aan ‘kunst door 
de brievenbus’ is kosteloos.  

Wil je meedoen aan Kunst door de Brievenbus? 

Geef je naam, telefoonnummer, adres of email-
adres aan ons door via info@stg-perspectief.nl 
o.v.v. ‘Kunst door de brievenbus’ 

WE ZOEKEN OOK VRIJWILLIGERS 
VOOR KUNST DOOR DE 
BRIEVENBUS 

Vanaf het najaar starten we met dit 
nieuwe kunstproject. Een project dat 
verbindt, inspireert, motiveert en 
gelukkig maakt.  

Voor dit project zijn we daarom op 
zoek naar vrijwilligers met 
verschillende talenten:  
·       Een vrijwilliger die het leuk vindt 
om de administratie, verzending van 

de opdrachten en de binnengekomen 
opdrachten te verwerken (ongeveer 4 uur per 
week) 
·       Zes vrijwilligers, die de opdrachten 
rondbrengen, een praatje maken met de 
deelnemers en reageren op de binnengekomen 
opdrachten (ongeveer 4 uur per week)  
Zou je willen meewerken aan dit creatieve 
project? Ben je positief ingesteld en vind je het 
leuk om in een team te werken?  

Meld je dan aan via Gelderse Handen;  

https://www.geldersehanden.nl/o/Perspectief-
stichting-voor-welzijn-zorg-sociaal-en-cultureel-
werk1/activiteiten/Kunst-door-de-brievenbus-
zoekt-vrijwilligers/54382 

ZOMERSLUITING REPARATIECAFE EN 
HOBBYWERKPLAATS 

Het reparatiecafé en de hobbywerkplaats zijn gesloten in 
de weken 29-30-31-32 (18 juli t/m 12 augustus). Dit in 
verband met de zomervakantie. 
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ZOMERACTIVITEITEN 
HOTSPOT 
Hotspot Jeugd Activiteiten 
Centrum heeft als leuke 
afsluiting voor de zomer op 15 juli aanstaande 
een alcoholvrije cocktail disco avond! 
Ben jij er ook? Hotspot vind je aan de Rijstveld 4 
in Beuningen.  
 
Hotspot is in de zomer gesloten van maandag 18 
juli tot en met 15 augustus. 
17 augustus zijn wij weer voor jullie geopend en 
hopen wij jullie weer te zien! Er staat na de 
zomer een leuke sportieve activiteit op jullie te 
wachten! 

 
Op woensdagavond en vrijdagavond is 

Hotspot geopend van 17:00-20:00 uur voor jongeren 
van 10-15 jaar en van 19:00-21:00 uur voor jongeren van 15-20 jaar. 

Lijkt het je leuk om een activiteit organiseren met een van de jongerenwerkers of heb je in de 
zomer ideeën voor de activiteiten in september tijdens de jongeren avonden? Dan mag je altijd contact 
opnemen met Lotte Lemmens 06-57562928.  
Je kunt bijvoorbeeld bij Hotspot gebruik maken van de dj-booth, pooltafel, dart-zone, airhockey, 
tafelvoetbal. Er is een beauty-booth, game- en chillhoek en een buitenruimte met een panna-knockout. 
De Woemi-soos voor kinderen is op woensdagmiddag van 14.30 – 16.30 uur en kost  
€ 1,00.  
Meer weten: kijk op Facebook, Instagram, TikTok onder Hotspotbeuningen of www.stg-perspectief.nl/ik-
zoek-activiteiten/woemisoos. 

WIE DENKT ER MET ONS MEE BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN NIEUW VRIJWILLIGERSBELEID?    
WE NODIGEN JE GRAAG UIT! 
Perspectief werkt in alle projecten samen met vrijwilligers, zonder vrijwilligers geen Perspectief! Het 
maakt niet uit hoeveel vrijwilligerswerk je voor ons doet of in welk project je actief bent. We willen 
graag met een brede groep mensen brainstormen over ons nieuwe vrijwilligersbeleid. Je denkt mee 
over punten zoals ondersteuning, scholing, afspraken, ontwikkelingen, wensen, ideeën etc. 

Uitnodiging 
Voor wie:  vrijwilligers die mee willen denken 
Wanneer:  donderdag 22 september van 9.30 tot 12.00 uur - afsluitend met een lunch                       
  In december is er een vervolgbijeenkomst 
Waar:   Molenhuis, Molenstraat 54 in Beuningen 
Aanmelding:  voor 15 augustus a.s. door te mailen naar info@stg-perspectief.nl of be 024 6750939 
Begeleiding:  Inez van Veen en Eufride Klein Rouweler 

Tot dan! 
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THEATERSEIZOEN 2022-2023 BINNENKORT VAN START.                           
ONS THEATER IS DE PLEK VOOR DOE-HET ZELF-THEATER  
Op 1 augustus start de kaartverkoop voor ons nieuwe theaterseizoen. Je 
kunt dan via www.theaterdemolen.nl de kaartjes online bestellen. Theater de 
Molen biedt komend theaterseizoen ook een podium aan talent(en) uit de gemeente Beuningen. Een 
plek waar inwoners zelf aan de slag kunnen gaan in een theater omgeving. We delen graag onze 
faciliteiten en expertise. We maken graag theater met iedereen. Wij vinden het belangrijk dat je je 
culturele idee zelf kunt uitvoeren, met wat hulp. Je bepaalt zelf hoeveel hulp je nodig hebt. Je kijkt mee 
achter de schermen en kunt zelf aan de slag om je idee voor een publiek op de planken te brengen. Wil 
je de meer informatie willen hebben over de 
mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons 
op. 

mailto:info@stg-perspectief.nl
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EXPOSEREN IN HET 
MOLENHUIS? DAT KAN! 

Wilt u een keer uw kunst 
exposeren? Dat kan in Het 
Molenhuis, Molenstraat 54 in 
Beuningen.                              
In de foyer krijgen 
kunstenaars uit de regio de 
gelegenheid hun werk te 
laten zien. De expositie  
wisselt per 8 weken.  

Het gebouw is iedere 
werkdag geopend van 9.00 - 
17.00 uur (behalve op zon- 
en feestdagen) en tijdens de 
openingstijden van het 
theater. 

Kosten om te exposeren? 
Het exposeren is gratis.  
Er bestaat de mogelijkheid 
tot officiële opening van de 
expositie voor de kunstenaar. 
Hier kunnen kosten aan 
verbonden zijn (huur, 
consumpties etc). 

Meer info of contact? 
Wilt u meer weten?              
Bel 024 - 6750939 (ma t/m vr 
9.00-17.00 uur) of stel een 
vraag via 
het contactformulier op onze 
website. Wij nemen dan zo 
snel mogelijk contact met u 
op.
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SJORS SPORTIEF EN SJORS CREATIEF HEBBEN EEN GROTE 
BROER: MAX VITAAL! 

Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn al jaren succesvol in de gemeente 
Beuningen. Via dit sport- en 

cultuurstimuleringsprogramma maken 
duizenden kinderen gratis kennis met 

diverse sporten en cultuurvormen. Met 
Max Vitaal krijgen senioren in onze 

gemeente vanaf deze zomer ook de kans om hun 
horizon te verbreden. 

Max Vitaal is een sport- en 
cultuurstimuleringsprogramma, speciaal voor 55-

plussers. Via Max Vitaal kunt u op een toegankelijke 
manier gratis kennismaken met het complete sport- 
ontmoetings- en cultuuraanbod in onze gemeente. 
Met als belangrijkste doel om fit en actief te blijven. 

Max Vitaal is een initiatief van de Gemeente 
Beuningen voor de kerndorpen Beuningen, Ewijk, 
Weurt en Winssen. Het programma wordt 
aangeboden in samenwerking met Beuningen 

Samen in Beweging, cultuur- en sportstimulering 
Nederland, seniorenorganisaties, sportverenigingen, 

cultuurorganisaties en andere activiteitenaanbieders.  

Boekje met aanbod 
De activiteiten zijn gebundeld in een overzichtelijk boekje. Dit boekje 
blijft twee jaar geldig, bewaar het dus goed. Voor (potentiële) 50-
plus-sporters is dit een super initiatief, omdat het gehele culturele, 
ontmoetings- en sportieve aanbod gebundeld staat in een boek. Zo 
kunt u vrijblijvend ontdekken welke activiteit bij u past én welke 
culturele vorm voldoening geeft. Max Vitaal maakt het voor de 
doelgroep laagdrempeliger om met verschillende activiteiten kennis 
te maken. 

Bent u geïnteresseerd in het boekje Max Vitaal, dan kunt u deze op 
verschillende locaties binnen de gemeente Beuningen vinden. De 
boekjes zijn beschikbaar via huisartsen, tandartsen, supermarkten, 
bibliotheek of lokale sport/ontmoetingslocaties zoals dorpshuizen 
en sporthallen.  

U kunt het aanbod ook vinden op 
www.beuningensameninbeweging.nl of haal een boekje op in het 
Molenhuis, Molenstraat 54 in Beuningen. 

http://www.beuningensameninbeweging.nl
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HOERA, SHOPPEN@MIJNTJE IS WEER OPEN! 
Het initiatief van Mijntje is overgenomen door 
welzijnsorganisatie Perspectief. De weggeefwinkel 
is in een nieuw jasje gestoken op dezelfde locatie.  
Samen met de vrijwilligers hebben we hard 
gewerkt om de winkel een nieuwe look te geven 
en de nieuwe collectie kleding op te hangen. 
 
Wanneer geopend? 
Mensen die leven van een laag inkomen zijn 
van harte welkom bij Shoppen@Mijntje. 
We zijn iedere dinsdagmiddag geopend van 
14:00-16:00 uur, Rijstveld 4 in Beuningen. Het 
shoppen is geheel gratis. Per week mag je 
per gezin 3 stuks volwassen kleding 
meenemen en 3 stuks voor kinderen. Ook 
mogen klanten gebruik maken van ons 
shopadvies en een eigen personal stylist. 
Solliciteren, sporten of een andere 
bijzondere gelegenheid waar speciale kleding voor nodig 
is? Dan kun je contact met ons opnemen. We denken graag met je mee! 
Kleding inleveren? 
Vanaf nu kan de kleding ook wekelijks op dinsdag ingeleverd worden op het Rijstveld 4. Dit kan tussen 
13:00-16:30 uur of op afspraak. 
 
Contactgegevens 
Stichting Perspectief: 024-6750939, vraag naar Valerie Bekkers of Lotte Lemmens 
Email: info@stg-perspectief.nl 

SAMEN MET EEN GIDS DOOR BEUNINGEN WANDELEN 
Wekelijks wordt er een Beunings Ommetje gewandeld onder begeleiding van een gids. De gids geeft 
de route aan en vertelt onderweg over bijzonderheden.  

Stichting Wandelen in Beuningen heeft inmiddels 15 Beuningse Ommetjes gepubliceerd. In elk 
kerkdorp van Beuningen zijn er meerdere ommetjes die tussen de 2 en 5 km lang zijn. Op veler verzoek 
wordt er met ingang van 24 juli elke week gezamenlijk een ommetje gewandeld. Elke week een mooi 
en gezellig ontmoet- en beweegmomentje. Op de ommetjes pagina van de website https://
www.beuningensportenbeweegt.nl/index.html staat het volledige schema wanneer er 
waar gewandeld wordt en hoe laat de start is. 

Mee doen is gratis, kom gewoon op tijd naar de startlocatie, die ook in het 
schema op de website te vinden is.
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Kleding & accessoires weggeefwinkel

Iedere dinsdag geopend van 14:00-16:00 uur 

Rijstveld 4 in Beuningen 
Kleding inbreng op dinsdag tussen 13:00-16:30 uur of op afspraak
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Shoppen@Mijntje
Stichting Perspectief 024-6750939
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INFORMATIEAVOND OVER AUTISME EEN SUCCES 
Op 19 mei jongstleden werd er door het Steunpunt mantelzorg 
in het Molenhuis een informatieavond over autisme 
georganiseerd. Het was een positieve avond! Het was goed te zien dat er zo 
veel interesse in autisme is in de gemeente Beuningen. Bedankt voor jullie komst! Kon 
je niet komen maar wil je toch actie ondernemen gezien je autisme, dat van je partner 
of kind? Misschien is een van de onderstaande initiatieven iets voor jou? 
- Brussengroep (broers/zussen groep) (MEE Gelderse Poort) 
- Oudergroep 

        - Partnergroep 
- ASS groep voor volwassenen 
- Vriendenkring – Nijmegen (MEE Gelderse Poort) 
- Dijkmagazijn activiteiten voor kinderen met autisme en hun ouders.                                       
Voor meer informatie, neem contact op met Janine van den Elzen van Stichting Perspectief. 
Via info@stg-perspectief.nl of 024-6750939 
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ZOMERS OMMETJE 2022 GROOT SUCCES  
Met 10 inspirerende locaties en 40 
deelnemende uitvoerende artiesten. 
Met hulp van 15 vrijwilligers en in 
samenwerking met de bibliotheek 
Beuningen. 
Met ruim 150 bezoekers en nog eens 20 
extra bezoekers voor alleen het 
spetterende afsluitende optreden van 
de band SEM.
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