
ALLE MEDEWERKERS VAN PERSPECTIEF WENSEN U 
EEN GEWELDIG GOED EN GEZOND 2023 ! 
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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

VRIJWILLIGERS BEDANKT ! 

Zaterdag 17 december heeft Perspectief haar vrijwilligers 
bedankt voor hun inzet in 2022.  

Na 2 jaar was het weer mogelijk om elkaar gezellig te zien en 
spreken in het Molenhuis. Iedereen kreeg een glas glühwein 
of chocomel en een heerlijke versgebakken oliebol. Een leuk 
kerstpakket werd door de kerstman uitgereikt. 

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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GROENE KERSTGROET VANUIT HET MOLENHUIS 
Door creatieve groene vingers en vrijwillige inzet, zijn er op woensdag 21 december jl. veel 
kerststukjes gemaakt. Na een middag met veel groen, bloemen, kleurrijke kerstballen en natuurlijk 
gezelligheid, zijn de kerststukjes bezorgd. Een mooi initiatief om op deze manier een kerstgroet te 
brengen aan enkele inwoners van de gemeente Beuningen! 

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


GEZELLIG ETENTJE IN MFA `T HART 
  

Maandagavond 6 februari a.s. wordt er gekookt 
door vrouwen uit Oekraïne samen met de kok van 
het eetpunt Ewijk.   

Dit gezellig samenzijn vindt plaats in MFA `t Hart in 
Ewijk. Inloop vanaf 18.00 uur, start 18.30 uur. 

Kosten 9,00 p.p. 

Iedereen is van harte welkom en we hopen op veel 
aanmeldingen zodat het een gezellige avond wordt. 

Aanmelden vóór 3 februari bij  

frontoffice@stg-perspectief.nl   

of via 024-6750939 
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Een primeur voor het dorp Winssen: zij krijgt haar 
eigen repaircafé! in de Paulus. 
 
Vanaf dinsdag 31 januari staan er maandelijks 
vrijwilligers klaar om inwoners van Winssen te 
helpen met het repareren van kleine huishoudelijke 
apparaten. Ook kan men terecht voor lichte 
herstelwerkzaamheden aan kleding.  

Het Repaircafé Winssen vindt elke laatste dinsdag 
van de maand plaats van 13.30 tot 16.00 uur in 
ontmoetingscentrum de Paulus  (niet in 
schoolvakantieweken). U kunt vrij inlopen, een 
afspraak maken is niet nodig.  

In de foyer van de Paulus staan vier 
vrijwilligers, samen met de 
seniorenvereniging Winssen, 
klaar om apparaten en kleding 
te repareren. In principe zijn de 
reparaties gratis, tenzij er materialen 
aangeschaft moeten worden of er andere onkosten 
moeten worden gemaakt. 

Om 65-plussers beter en sneller op de hoogte te 
brengen van leuke activiteiten in de buurt steken we 
de gratis sms-service Bob de Bot in een nieuw jasje!

Ben jij een kritische 65-plusser en lijkt het je leuk een 
nieuwe applicatie te testen? Grijp dan nu je kans om 
als één van de eersten dit nieuwe product geheel 
kosteloos uit te proberen!  

Aanmelden kan door je naam, adres en 
telefoonnummer te mailen naar info@bobdebot.nl

WINSSEN KRIJGT EIGEN REPAIRCAFÉ 

mailto:info@bobdebot.nl
mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
mailto:frontoffice@stg-perspectief.nl
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Alzheimer 
Café 

 

 

Het Alzheimer Café Beuningen biedt informatie, gezelligheid, en verrassende 
ontmoetingen.  
Een plek om lotgenoten te ontmoeten. Wees welkom en neem vooral iemand mee.  
Dat kan uw partner zijn, maar ook kinderen en kleinkinderen, een mantelzorger, vriend, 
buurvrouw of familielid.  
Het Alzheimer Café Beuningen wordt elke tweede maandag van de maand gehouden in 
DROOM! Beuningen aan de Schoenaker 10 in Beuningen. 
 
 

Alzheimer Café Beuningen 
Maandag 9 januari 2023  
Start: 19.30. Einde: 21.00 uur  
Inloop: vanaf 19.00 uur  
DROOM! Schoenaker 10 in Beuningen. Entree is gratis 
 
Blijf bewegen!   
 

Iedereen weet het: wandelen is goed voor geest en lichaam. ‘Beweegambassadeur’ van 
Beuningen Ger van Boxem geeft informatie over verantwoord wandelen voor mensen 
met dementie.  
En u krijgt een presentatie van thuiszorgorganisatie Buurtzorg. Wat kan deze 
organisatie voor u betekenen 
  
 
 

 
 
 

 
  

Vrij entree! 
 
Heeft u geen vervoer? Bel dan Buurt Vervoer Beuningen 024-7370555. 
 

NIEUWSBRIEF 11 JANUARI 2023
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Valentijnsdag bij de 
Molensoos

Op dinsdag 7 februari vieren we Valentijnsdag bij de 
Molensoos.  

We beginnen met een heerlijk 3-gangen 
menu,  verzorgd door cateraar de 
Korenbloem. 

Aansluitend gaan we creatief aan de 
slag en kunt u een hartjesketting 
maken. 

U bent welkom van 12.00 - 16.00 uur. 
De kosten voor deze leuke middag: € 15,00    

Graag opgeven vóór dinsdag 31 januari   
telefonisch: 024-7650939 of mail naar 
info@stg-perspectief.nl of  
maaikevandersterren@stg-perspectief.nl 

MUZIEKMIDDAG MOLENSOOS  
Dinsdag 7 maart a.s. zal 
troubadour Lucy van de Geijn 
optreden tijdens de Molensoos 
en zorgen voor een gezellige 
muziekmiddag. 

U kunt dan ook genieten van 
een heerlijk 3-gangen menu 
verzorgd door cateraar de 
Korenbloem. 

Kosten € 15,00. 

U bent welkom van 12.00 – 16.00 uur. 
Graag aanmelden vóór vrijdag 28 januari a.s. : telefonisch  024-6750939 of mail naar :  

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

mailto:info@stg-perspectief.nl
mailto:maaikevandersterren@stg-perspectief.nl
mailto:info@stg-perspectief.nl
mailto:maaikevandersterren@stg-perspectief.nl
mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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PROGRAMMA VOORJAAR 2023

E E N 
T H E AT E R  VO O R 

I E D E R E E N PROGRAMMA VOORJAAR 2023

VRIJDAG

13
JAN

The Duke 
In 1961 steelt de zestigjarige taxichauffeur Kempton Bunton het 
portret van The Duke of Wellington door Goya uit de National 
Gallery in Londen. 

Filmmatinee | 14.00 uur | A 7,50 | A 6,- leden VvsB

ZONDAG

22
JAN

Kom je spelen?
Op een dag komt Irene door een 
merkwaardig toeval in Fantasierijk terecht. 
Wat een rare wereld! 

Beeldmakerĳ  Laros & De Jong | 14.00 uur | A 7,50

ZATERDAG

28
JAN

Best Of 20 Years
Met een creatieve geest, muzikale kwaliteiten en een gezonde dosis droge humor 
worden er uitstapjes gemaakt naar de folklore en jazz en zijn cabareteske improvisaties 
niet te vermijden.

Stenzel & Kivits | 20.30 uur | A 17,50

ZONDAG

05
MRT

De kleine ijsbeer
De kleine ijsbeer is de fantasierijke vertolking van ‘Een ijsbeer in de 
tropen’. Een ontroerend verhaal over vriendschap, je thuis voelen, het 
durven toetreden tot het onbekende, en de ongelofelijke kracht en 
schoonheid van de natuur. 

Theater Stof | 14.00 uur | A 7,50

DONDERDAG

09
MRT

POW WOW
Hoe zorgen wij, vanuit verschillende overtuigingen, culturen en tradities, 
voor onze ouderen. Wat vinden we vanzelfsprekend en wat ervaren we 
als een opgave? Waar botsen onze overtuigingen en wat kunnen we van 
elkaar leren? En bovenal wat vinden onze ouders daar eigenlijk van?

Minoux | 20.30 uur | A 17,50

VRIJDAG

10
MRT

Downton Abbey: a new era
Nadat de familie Crawley koninklijk bezoek kreeg van de koning en 
koningin van Groot-Brittannië bereidt de familie zich nu voor op een 
nieuw avontuur, namelijk een vakantie naar Frankrijk. 

Filmmatinee | 14.00 uur | A 7,50 | A 6,- leden VvsB

ZATERDAG

04
FEB

Mesthoop
In Mesthoop gaat Martijn Crins op zoek in de drek. Want daar is het te 
doen.Tot zijn strot in de mest toont de mens zijn ware gelaat. Dus poert 
hij er met plezier op los. 

Martĳ n Crins | 20.30 uur | A 17,50

VRIJDAG

10
FEB

Soof 3
In Soof 3 heeft Soof eindelijk haar leven lekker op de rit. Ze is gelukkig, 
de Kooksoof loopt prima en de kinderen zijn groot en klaar om 
uit te vliegen. 

Filmmatinee | 14.00 uur | A 7,50 | A 6,- leden VvsB

ZONDAG

12
FEB

Plons
In Plons volgen we kikker Kiki, die geboren wordt als klein kikkervisje. 
Langzaam ontdekt Kiki de wereld om haar heen en raakt verwonderd 
door de schoonheid van de vijver. Een grote vis lijkt even heel gevaarlijk, 
maar blijkt haar te kunnen helpen.

Theater Smoespot | 14.00 uur | A 7,50

ZATERDAG

18
MRT

Beperkt Houdbaar
Twee acteurs, één muzikant, geen script. Improvisatietheater zó virtuoos 
dat je ’t moet zien om ‘t te geloven. Geen zorgen: je hoeft zelf het 
podium niet op, laat dat maar aan Andries en Stefan over!

Andries Tunru & Stefan Hendrikx | 20.30 uur | A 17,50

ZONDAG

26
MRT

Vive la Chanson
Zangeres Britta Maria, pianist/zanger Maurits Fondse en accordeonist 
Oleg Fateev zingen ontroerende en opzwepende Franse Chansons van 
grote Franse zangers als Aznavour, Brel, Gréco, Gainsbourg, Barbara, 
Yves Montand, Piaf, Zaz, Julien Clerc e.a.

Britt Maria & Maurits Fondse | 14.00 uur | A 16,50

E E N 
T H E AT E R  VO O R 

I E D E R E E N

Om de week krijgt de deelnemer 
een kaart door de brievenbus met 
daarop een tekenopdracht. 

Meer weten? 
stg-perspectief.nl

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