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

UITGIFTE 52 10 AUGUSTUS 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

MUZIEKGROEP ‘DE AMARETTO’S’ TREDEN 
BINNENKORT OP IN 
HET MOLENHUIS 
Dinsdag 6 september 
treedt de 
muziekgroep  “De 
Amaretto’s” uit 
Winssen op bij de 
Molensoos in het 
Molenhuis in 
Beuningen. 
We beginnen de dag 
om 11.00 uur met koffie/thee en iets lekkers, vervolgens 
bereidt catering Korenbloem 2.0 een heerlijk 3-gang 
menu. Kosten voor deze muzikale dag zijn € 12,00 
inclusief hapje en drankje, koffie/thee. 

We sluiten de middag om 16.00 uur af. 
Graag aanmelden vòòr vrijdag 2 
september bij de frontoffice van 
Perspectief tel;  024-6750939 of mailen 
naar info@stg-perspectief.nl of 
maaikevandersterren@stg-
perspectief.nl 

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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WIE DENKT ER MET ONS MEE IN HET 
OPSTELLEN VAN EEN NIEUW 
VRIJWILLIGERSBELEID? WE NODIGEN JE 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 uur 
tot 12.00 uur - afsluitend met een lunch.  
In december is er een vervolgbijeenkomst. 
Waar: Molenhuis, Molenstraat 54 in Beuningen 
Aanmelding: voor 15 augustus aanstaande door te 
mailen naar info@stg-perspectief.nl of te bellen 024 
6750939 
Begeleiding: door Inez van Veen en Eufride Klein 
Rouweler. 

Tot dan! 

LET OP, MOLENHUIS BINNENKORT 
GESLOTEN 

Want bij het 
Molenhuis gaat 
“het dak er af!” 

Het Molenhuis, 
hoofdkantoor van 
stichting 
Perspectief, aan 

de Molenstraat 54 in Beuningen krijgt 
binnenkort een nieuwe rieten bekapping en 
dan gaat letterlijk ‘het dak er af’. De 
werkzaamheden gaan gefaseerd plaatsvinden 
wat betekent dat we een aantal weken 
gesloten zullen zijn. 

 
In de volgende weken is het Molenhuis niet 
toegankelijk voor bezoekers, maar zijn we wel 
dagelijks aanwezig en bereikbaar op ons 
Jeugd Activiteiten Centrum Hotspot:  

week 35 maandag 29 augustus tot en met 
vrijdag 2 september 
week 39 maandag 26 september tot en met 
vrijdag 30 september  

Tussendoor zijn we wel weer open en kunt u 
gewoon langskomen bij het Molenhuis.  

Jeugd Activiteiten Centrum Hotspot vindt u op 
Rijstveld 4, 6641 SJ in Beuningen.  
Bellen of langskomen in week 35 en 39 kan op 
werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. 
Ons telefoonnummer blijft in deze periode 
onveranderd 024-6750939.  
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Laat het 
ons weten!  
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(NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL)

Voor wie?
Inwoners met NAH in
de gemeente Beuningen. 
Ook partners, kinderen 
en vrienden zijn welkom.

Wat gaan we doen?
Samen in gesprek: over ervaringen 
met NAH. Wat heb je nodig om jn
te wonen in gemeente
Beuningen?

Wanneer? 
Vrijdag 30 september 
2022

Tijd? 
Van 10.00 tot 12.00 uur

Waar?
Het Molenhuis
Molenstraat 54
in Beuningen

Wil je er bij zijn? 
Je kunt je aanmelden bij Kelly Voorn 
mail: k.voorn@meegeldersepoort.nl
telefoon: 0610010237

Zit je in een rolstoel geef dat dan door.
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VIERDAAGSE 2022 BIJ DAGVERZORGING ’T PRAOTHUIS 

Ook de deelnemers van 
dagverzorging `t Praothuis hebben 
dit jaar weer een vierdaagse 
gelopen. In verband met het warme 
weer was er een verkorte route door 
de koele gangen en de sportzaal van 
MFA `t Hart. 

Met een muzikale noot vertrokken 
allen met goede moed en onderweg 
kwamen kinderen en leidsters van 
de KION ons aanmoedigen. Er werd 
gecontroleerd of de deelnemers 
niet nog een kortere afslag namen 
en kregen allemaal een knipje in hun 

vierdaagse kaart. Natuurlijk hebben de deelnemers het allemaal tot 
een goed einde volbracht en zoals bij de Nijmeegse vierdaagse 
eindigde wij ook de Ewijkse vierdaagse met een borrel op de goede 
afloop. 

PROFICIAT ALLEN MET HET BEHALEN VAN DE 4-DAAGSE SLINGER. 
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KINDEREN KION KOMEN REGELMATIG OP BEZOEK BIJ 
DAGVERZORGING ’T PRAOTHUIS 

Een keer per twee weken komen de kinderen van het 
kinderdagverblijf Kion bij de mensen van dagverzorging  ’t 
Praothuis op bezoek. 

Het is voor de peuters en ouderen erg leuk om samen een 
activiteit te doen. Het geeft  beiden heel veel plezier en lol.  
We zingen vaak samen liedjes of we doen bijvoorbeeld een 
doe activiteit of een memoryspel. 

 Het is erg leuk om te zien hoe jong en oud samen veel plezier hebben. 

Vorige week hebben we samen geschilderd en zijn er mooie kunstwerken gemaakt. 
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BUURTVERVOER START MET RITTEN IN AVOND. 

We hebben goed nieuws: vanaf 22 augustus aanstaande begint Buurtvervoer Beuningen met een pilot 
van 8 weken om ook op maandag- en dinsdagavond te rijden. Deze ritten kunnen vanaf 17.00 uur tot 
22.00 uur plaatsvinden.  De laatste rit wordt uiterlijk om 21.30 uur ingepland.  
 
U kunt dus vanaf 22 augustus  op maandag- en dinsdagavond ritten laten inplannen. Dit kunt u doen 
door ’s morgens tussen 9.00 – 13.00 uur bellen met onze medewerkers van de planning op 
telefoonnummer 024-7370555. Belt u wel minimaal een dag van tevoren en maximaal twee weken van 
tevoren.  

 Heeft u verder nog vragen, dan horen wij die graag! 

NIEUWE STICHTING ‘HOUVAST WEURT’ OPGERICHT. 
Op 1 januari 2021 is de Stichting HOUVAST WEURT opgericht. 
Het is een stichting voor het welzijn van alle Weurtenaren, met of 
zonder beperkingen, voor jong en oud,  zonder onderscheid naar 
ras, sekse, geloof of levensovertuiging:  
wij zijn er voor elkaar, voor vrolijke en minder vrolijke 
gebeurtenissen. Wij zijn dus een luisterend oor voor eenieder. Wij 
hopen dan ook dat alle dorpelingen met ons meedenken.  

Wij bestaan dankzij de grote inzet van meerdere vrijwilligers, die 
bepalen overigens zoveel mogelijk zelf hun eigen werkzaamheden binnen de organisatie. We hebben 
dan ook geen leden en geen contributies.  

De stichting draait op giften, schenkingen, subsidie en kleine inkomsten van onszelf. De stichting is 
begonnen met een eerste kennismaking op zaterdag 9 juli j.l. in de Kloosterhof  met een soort 
ontmoeting en oprichtingsvergadering.   

 In het bestuur zitten: Ria Giesbertz voorzitter,  tel 024-3781383, Juleke van der Velden, secretaris,  
024-6452610, Jos van Langen, penningmeester, 0487-840 380 en bestuursleden Miep Sanders en 
Wilma Visschendijk.  

Een nieuwe start, een nieuw begin, een nieuwe portemonnee! Cadeau tip:  !  of  "  of  #  : 'vele 

kleintjes maken één grote’. NL64 RABO 0363 6182 44 
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