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

BUURT VERVOER BEUNINGEN HELPT SINTERKLAAS 
Natuurlijk houdt de Sint ook rekening met het milieu. 
Daarom wilde hij op een elektrische fiets en de 
Pieten op een 
elektrische step naar 
Basisschool De 
Hoeven gaan, 
maar......de fiets ging 
kapot! Gelukkig wist 
Sint dat Buurtvervoer  
Beuningen met 

elektrische 
auto's rijdt die het milieu niet 

belasten. Sint vroeg de medewerkers van 
Buurtvervoer om hem samen met de hoofdpiet naar 
Basisschool De Hoeven te brengen.  
Dat was een grote eer en één van onze goede chauffeurs 
heeft deze belangrijke taak op zich genomen. Begeleid 
door een aantal razendsnelle pieten op een elektrische 
step reed de auto van Buurtvervoer Beuningen op het 
afgesproken tijdstip het schoolplein op om de Sint veilig 
bij de grote groep kinderen, leraren en ouders af te 
leveren.

LET OP: TIJDENS DE FEESTDAGEN GESLOTEN 
In verband met de feestdagen is het Vrijwilligers 
InformatiePunt gesloten van 17 december tot 2 januari. 
Het reparatiecafé is gesloten op de dinsdagen                  
27 december, 3 januari en 10 januari. 
De hobbywerkplaats is gesloten op de 
donderdagen 29 december en 5 januari. 

Fijne feestdagen!!

mailto:info@stg-perspectief.nl
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KERSTMARKT 11 DECEMBER             
BIJ MFA ’T HART TE EWIJK 
Op zondag 11 december zal er 
traditiegetrouw weer een sfeervolle 
kerstmarkt plaatsvinden in MFA ’t Hart in 
Ewijk aan Den Elt 17. Van 10.00 tot 
17.00 uur is iedereen van harte welkom. 
De entree is gratis.                       
Verschillende koren zullen de 
kerstmarkt muzikaal omlijsten. Vanuit de 
verschillende kramen worden heerlijke 
hapjes en broodjes aangeboden en in 
de gezellige foyer kan men genieten 
van een drankje.                    
Verschillende gebruikers van ’t Hart 

presenteren zich, zo 
ook Dagverzorging 
’t Praothuis. Zij 
houden een open 
dag. Vrijwilligers en 
begeleiders zijn 
aanwezig om 
bezoekers te woord                                 

 te staan.               

Ook worden er artikelen verkocht  
die mede gemaakt zijn door de 
deelnemers.  

Indien gewenst,  kunt u gebruik 
maken van Buurtvervoer Beuningen. 
Reserveer uw rit dan tijdig!               U 
kunt hiervoor bellen naar 
024-7370555 of kijk op de website                  

        www.buurtvervoerbeuningen.nl

http://www.buurtvervoerbeuningen.nl/
mailto:info@stg-perspectief.nl
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KERST ... MET EEN KORRELTJE ZAND  

ZANDKUNSTENAAR KOMT NAAR BEUNINGEN 

Zandkunstenaar Immanuel Boie uit Genk zal 
op 17 december a.s. het kerstverhaal 
verbeelden in de H. Corneliuskerk, 
Dorpssingel 1, in Beuningen De tijden van 
de voorstellingen zijn 16.30 uur & 18.30 uur. 
De entree is gratis.  

'Zandkunst' zoals Immanuel die brengt, is 
een vrij nieuwe kunstvorm. Door zand te 
strooien op een lichtbak, creëert hij donkere 
lijnen of vlakken. Daarin tekent hij met zijn vingers, en haalt zo 
zand weg waar nodig. Je krijgt dus tekeningen die in elkaar overvloeien. Dit wordt 
gefilmd en geprojecteerd op een groot scherm. Uniek en mooi! 

Er is ook een voorprogramma:  

Tijden hiervan zijn 15.30 uur & 17.30 uur 
Tijdens het voorprogramma wordt iedereen uitgenodigd om een kerstster te upcyclen. 

mailto:info@stg-perspectief.nl
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GEZAMENLIJKE LUNCH 
BEZOEKERS DE SALON EN  
JEU-DE-BOULES GROOT 
SUCCES 

Elke week komen ze naar De 
Paulus in Winssen. De één 
voor een praatje, de ander 
om 

een kaartje 
te leggen en weer een ander om 
jeu-de-boules te spelen. Een 
moment om even leuk met andere 
mensen in contact te komen, onder 
het genot van een kop koffie en 
voor sommigen tevens deelname 
aan een activiteit.  
Donderdag 17 november kwam 
iedereen naar de Paulus voor een 
gezamenlijke lunch, verzorgd 
door Rick, de beheerder van de 
Paulus.                                            
Het was een geslaagde middag.

mailto:info@stg-perspectief.nl
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WEET U HET GOEDE ANTWOORD OP DEZE REBUS? 
BEKENDMAKING/LOTING VAN DE WINNAAR OP 21 DECEMBER A.S. OM 11.00 UUR 

ANTWOORD REBUS INLEVEREN BIJ 
 TINEKETHEUNISSEN@STG-PERSPECTIEF.NL  

TELEFOON 06-12229087 (OF TIJDENS DE INLOOP) 

mailto:tineketheunissen@stg-perspectief.nl
mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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OP BEZOEK BIJ DROOM 
Donderdag 24 november mochten we 
met de deelnemers van de 
gespreksgroep een kijkje nemen in de 
keuken van Droom!. We zijn erg gastvrij 
ontvangen en hebben natuurlijk 
genoten van de welbekende appeltaart.
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SAMEN PROOSTEN OP HET 
NIEUWE JAAR! 

Op dinsdag 3 januari is er de 
mogelijkheid om elkaar een 
gezond nieuwjaar te wensen 
tijdens de Molensoos.                 
Van 12.00 - 16.00 uur is iedereen 
van harte welkom.                         
Wij zorgen voor koffie/thee, een 

drankje en een 3-gangen menu. Kosten voor deze 
middag: € 15,- p.p.                                                             
Opgeven vóór dinsdag 27 december bij Perspectief: 
024-6750939 of mail naar info@stg-perspectief.nl of 
maaikevandersterren@stg-perspectief.nl                    

We zien u graag!                                                                   
Inge en Maaike 

BIJZONDER ADVENTSCONCERT IN DE 
CORNELIUSKERK IN BEUNINGEN 

U wordt van harte uitgenodigd om een 
bijzonder adventsconcert, dat 
gegeven zal worden door het Ensemble 
‘Musiamici’, bij te 
wonen.   

Dit concert vindt 
plaats op vrijdag 9 
december a.s. om 
15.00 uur in de 
Corneliuskerk, 
Dorpssingel 1 in 
Beuningen.  
De entree is gratis. 
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