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

UITGIFTE 53 14 SEPTEMBER 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

HERFSTSTUKJE MAKEN BIJ DE 
MOLENSOOS 

Dinsdag 4 oktober gaan we 
herfststukjes maken bij de 
Molensoos. Deze activiteit duurt 
van 10.00 tot 16.00 uur en is 

inclusief koffie/thee en een heerlijk 3-
gangen menu van catering de Korenbloem. 

Kosten voor de hele dag € 12,50 per persoon. 

Graag opgeven vóór 27 september bij Stg. Perspectief: 
024-6750939 of mail naar info@stg-perspectief.nl of 

maaikevandersterren@stg-perspectief.nl 

Tot dan!   

Groetjes Inge en Maaike

 

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
mailto:info@stg-perspectief.nl
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FEMKE 12,5 JAAR IN DIENST 
Deze maand is onze collega Femke Arts 
12,5 jaar in dienst. Dit werd natuurlijk met 
koffie en gebak gevierd en Femke kreeg van 
alle collega’s een leuk cadeau. 

SAMEN  
AAN  
TAFEL 
WANNEER 
13 september 2022  
12.30 - 14.00 (inloop vanaf 12.00) 
 

WAAR 
Parochiecentrum Beuningen 
Het Koetshuis 
Dorpssingel 2 • 6641 BE Beuningen  

Gezamenlijke maaltijd• soepen • broodjes •  
melk • koffie • thee•  
sap• ontmoeting • gezelligheid  

WWW.JOHANNESXXIII.NL 
WWW.RIVIERENLANDOOST.NL 

ALLE LEEFTIJDEN 
WELKOM 

DATA 
Iedere 2e dinsdag v.d.  maand 
 13 september 
 11 oktober 
 8 november 
 13 december 

OPGAVE 
Maandag t/m vrijdag 
van 8. 30 tot 12.30: 
024-6771271  
secretariaat@johannesxxiii.nl  

OECUMENISCH  
PROJECT 
Protestantse Gemeente  
Rivierenland Oost  
Katholieke Parochie  
H. Johannes XXIII  

VRIJWILLIGE  
BIJDRAGE 
 

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

In Beuningen gaat een cursus 
Liever Assertiever van start. 
Kosteloos en laagdrempelig.  

Aanmelden kan bij 
preventie@propersona.nl . 

In de komende weken word je 
dan uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek. 

Veel mensen voelen zich niet in 
staat om weerstand te bieden 
tegen vragen van anderen of 
grensoverschrijdend gedrag van 
collega’s, partners of werkgevers. 
Men voelt zich onzeker en 
overvraagd waardoor er klachten 
ontstaan. In deze persoonlijke 
groepsbijeenkomsten leer je in 5 
bijeenkomsten jezelf sterker te 
voelen en te gedragen. Het helpt 
het leven aangenamer te maken.  

De cursus start op 28 september 
2022 (woensdagochtend 10.00 – 
12.00u) Locatie: Dorpshuis de 
Leghe Polder, Schoolstraat 16 in 
Beuningen.

LOKAAL TALENT START MET 
YOGALESSEN VOOR 
VOLWASSENEN 
Lokaal Talent organiseert vanaf 
dinsdag 4 oktober (19.00 uur)  
yogalessen voor volwassenen in de 
leeftijd van 18 t/m 35 jaar. 

De lessen kosten € 10,00 voor 10 lessen en worden gegeven door Mayra van Veen, in de Leghe Polder, 
Schoolstraat 16 in Beuningen. 

I n t e r e s s e  o f  v r a g e n ?
N e e m  c o n t a c t  m e t  m i j  o p !

 
m a y r a v a n v e e n @ g m a i l . c o m

Y O G A L E S
1 8  T / M  3 5  J A A R  |  D I N S D A G A V O N D  1 9 : 0 0  U U R

De Lèghe Polder, Schoolstraat 16, Beuningen

10 lessen
voor 

€10,00 

Vanaf dinsdag 4 oktober

(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.

mailto:preventie@propersona.nl
mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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GEZELLIGE BIJEENKOMST BIJ STICHTING HOUVAST IN WEURT 
Zaterdag 9 juli jl. heeft de Stichting HOUVAST Weurt een gezellig samen zijn met 40 

gasten verzorgd in de Kloosterhof. Met een kop koffie en gebak,  een drankje en een 
hapje en natuurlijk een loterij met leuke prijsjes. Eindelijk weer een samen zijn, die 

door corona op zich heeft laten wachten. Gewoon gezellig met elkaar in gesprek 
omdat we elkaar al zolang niet meer hebben kunnen ontmoeten. 

Jos van Langen heeft tijdens de middag verteld waar de Stichting HOUVAST 
Weurt voor staat. 

“We zijn een stichting voor het welzijn van alle Weurtenaren”. We 
kijken naar elkaar om ongeacht leeftijd, zonder onderscheid, bij 
vrolijke en minder vrolijke gebeurtenissen. Emeritus pastoor Jan de 
Waal was ook aanwezig en had een mooi woordje voor de 
aanwezigen gasten. “Verbinding met elkaar, elkaar omarmen en 
vooral omzien naar elkaar. Dat is een groot goed in deze moeilijke 
tijd waarin we nog steeds leven”. 

Tineke Theunissen van Stichting 
Perspectief was ook aanwezig. Zij is 
betrokken bij zorg, welzijn, sociaal en 
cultureel werk in de gemeente 
Beuningen.  

Stichting Perspectief organiseert iedere woensdagochtend van 10.00 
-12.00 uur een inloop/ zanggroep in de Kloostertuin, waar mensen 
elkaar ontmoeten, in gesprek gaan, maar ook (om de week) zingen. 
Koffie die altijd aanwezig is. Zo kunnen we samen betrokken zijn bij 
andere mensen: een praatje, een activiteit, een kaartje als klein gebaar, 
zodat iedereen er toe doet. 

Als Stichting HOUVAST Weurt zijn we met nieuwe ideeën bezig en we hopen dat we snel bij 
iedereen bekendheid krijgen, zodat iedereen ons leert kennen en weet waar we voor staan. 
Namens Stichting HOUVAST Weurt, Wilma en Miep. 

WE ZOEKEN EEN COLLEGA! 
Ben je gedreven, werk je met passie én vind je het 
leuk om met jongeren te werken en om te gaan? 
Dan is deze baan echt wat voor jou!  

HotSpot in Beuningen zoekt een jongeren/
sociaalwerker voor 24 uur per week.  
 
Enthousiast geworden?  
Lees dan snel verder op onze website https://stg-
perspectief.nl/werken-bij-perspectief/ 

https://stg-perspectief.nl/werken-bij-perspectief/
https://stg-perspectief.nl/werken-bij-perspectief/
mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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BUURT VERVOER BEUNINGEN IS 23 AUGUSTUS GESTART MET RITTEN IN AVOND 
Dinsdagavond 23 augustus staat de auto van Buurt Vervoer Beuningen op het afgesproken tijdstip 
klaar bij de familie Engels. Zij hebben besloten lekker uit eten te gaan en laten zich brengen en 
ophalen door Buurt Vervoer Beuningen. Zij zijn hiermee de eerste personen die in de avonduren zijn 
vervoerd.  

Verschillende deelnemers van Buurt Vervoer Beuningen hebben aangegeven ook gebruik te willen 
maken van vervoer in de avonduren. Daarom onderzoeken wij (gedurende 8 weken) hoevaak 
deelnemers hier gebruik van maken.  
Bent u een deelnemer van Buurt Vervoer Beuningen en wilt u op de maandag- of dinsdagavond zonder 
gedoe ergens naar toe? U kunt van 17:00 tot 22:00 uur met onze vrijwillige chauffeur en elektrische 
auto op stap.  Uw ritje kunt u laten inplannen door tussen 9.00 – 13.00 uur te 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!  
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OP VERZOEK……….ANGELA’S PASTASALADE 
Deze pastasalade is voor 3 personen en kan lauw warm gegeten worden. 

Ingrediënten:  
Kleine ui, gesnipperd  
1 knoflookteen, geperst  
2 paprika’s, in stukjes gesneden  
2 tomaten vruchtvlees (zonder vocht)  
2 blikjes tonijn (zonder olie)  
Mayonaise, naar smaak   
12 zilveruitjes, halveren  
Yoghurt   
Zout & Peper, naar smaak  
Provençaalse kruiden  
3-4 zongedroogde tomaten, in reepjes gesneden  
1 lepel olie van zongedroogde tomaten  
Pasta, mijn voorkeur is mini fusili 

 Alles voorbereiden, pasta koken volgens recept en daarna alle ingrediënten door elkaar husselen. 

 Smakelijk eten!  Angela van Drumpt 
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