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

UITGIFTE 58 8 FEBRUARI 2023

NA 14 JAAR AFSCHEID VAN GEORGETTE JONGEN 

Op 29 december jl. hebben we afscheid genomen van 
Georgette Jongen. Zij was vele jaren vaste invalkracht bij 
dagverzorging 't Praothuis.  

Wij zijn Georgette erg dankbaar voor al haar inzet, trouw, 
hulp, aandacht, zorg en betrokkenheid voor de 
deelnemers, haar collega’s van 't Praothuis en voor heel 
Perspectief. 

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

buurtvervoer.nl

stg-perspectief.nl

LAATSTE NIEUWS BUURTVERVOER BEUNINGEN 

M.i.v. 1 maart gaat het buurtvervoer ook (gedeeltelijk) het 
vervoer van de deelnemers van ’t Praothuis verzorgen.  

Van 9.00 - 10.00 en 16.00 - 17.00 uur is het daardoor iedere 
dag extra druk. Er blijft echter gewoon ruimte voor ritten 
voor onze buurtvervoer deelnemers!

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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KOFFIEMOMENT KUNST DOOR DE BRIEVENBUS 
Woensdag 18 januari was er in het Molenhuis een koffiemoment met 
de deelnemers en vrijwilligers van Kunst door de brievenbus. 

Aan dit project hebben de afgelopen periode 23 deelnemers 
meegedaan. Deze middag waren er 12 deelnemers en vrijwilligers aanwezig om elkaar te ontmoeten 
en ervaringen uit te wisselen. Iedereen had zijn zes gemaakte opdrachten in mapjes of envelop bij zich 
om met elkaar te bespreken en te bekijken. De gemaakte opdrachten waren erg divers uitgevoerd, 
waardoor er heel veel gesprekstof was en er heerlijk gekletst werd.  

Tekenkunstenaar Leo Schilte was uitgenodigd om zijn werk te 
tonen en te vertellen hoe hij als tekenkunstenaar aan de slag gaat. 
Hij gaf de deelnemers praktische tips en deelde zijn ervaringen.  

Het was een hele gezellige middag. Iedereen was erg 
enthousiast over het project en kijkt er naar uit dat de tweede 
ronde van Kunst door de brievenbus in februari weer van start 
gaat.  

Ook interesse gekregen om vanaf februari mee te gaan doen 
met het project Kunst door de brievenbus? Meld je dan aan bij 
femkearts@stg-perspectief.nl of kijk op onze website voor 

verdere informatie over het 

MANTELZORG IN DE SPOTLIGHTS  
Je hebt een druk leven: kinderen, werk, sociale 
contacten, sporten. En dan ineens heeft iemand in je 
directe omgeving hulp en ondersteuning nodig, in 
welke vorm dan ook. 
Mantelzorg wacht niet. Goed om je hier alvast op 
voor te bereiden.  

Donderdag 9 maart 20.30 uur staat mantelzorg in de 
spotlights tijdens de voorstelling POW WOW. 

Vanuit verschillende overtuigingen, culturen en 
tradities, zorg dragen voor een ander. 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 we daar 
eigenlijk zelf van? 
POW WOW is beslist geen traditionele 
theatervoorstelling, maar een feestelijke voorstelling 
met dans, verhalen en muziek. 

Meer informatie en kaarten: 
www.theaterdemolen.nl

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
http://www.theaterdemolen.nl/
mailto:femkearts@stg-perspectief.nl
https://stg-perspectief.nl/diensten/kunst-door-de-brievenbus/
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MATTHÄUSPASSION IN DE CORNELIUSKERK TE BEUNINGEN 
Op zaterdag 18 maart 2023 zal om 19.30 uur in de Corneliuskerk te Beuningen de 
Matthäuspassion  van Johann Sebastian Bach te beluisteren zijn. Nooit eerder klonk dit bijzondere 
werk van Bach in Beuningen! 

‘O Haupt voll Blut und Wunden …’, hoe zou dat geklonken hebben in de tijd van Bach? Het Bach 
Passie Consort en zeer talentvolle solisten staan borg voor een prachtige uitvoering op 
authentieke barokinstrumenten onder leiding van de inspirerende dirigent Marcel Dohmen.  

De beide orkesten en de drie koren zijn ongeveer even groot als in de tijd van Bach, die in 1736 
zelf dit werk dirigeerde. Omdat de orkesten en 
koren toen wat kleiner waren dan nu doorgaans 
het geval is, kan het Bach Passie Consort dit werk 
uitvoeren in de Corneliuskerk in Beuningen. Dat 
maakt dat u dicht bij de uitvoerenden zit en zo 
de passie heel intens zult beleven. 

In deze intieme bezetting klinkt in maart het 
dramatische verhaal van de tijdloze 
Matthäuspassion. Het werk is gebaseerd op het 
evangelie volgens Matteüs. De aria ‘Erbarme 
dich’ ontroert als je deze voor het eerst hoort, 
maar ook nog steeds als je haar uit het hoofd 
mee kunt zingen. En telkens weer worden 
luisteraars geraakt door het schreeuwen van het 
volk in ‘Lass ihn kreuzigen!’. De aria’s, gezongen 
door zeer talentvolle jonge professionele 
zangers, versterken het drama en vertolken de 
emoties van discipelen, omstanders en 
gelovigen met prachtige teksten en hemels 
mooie muziek. Er is voor iedereen volop te 
genieten. Voor de gelovige, voor de ongelovige, 
voor de muziekliefhebber, voor jong en oud. 

Op vertoon van uw toegangsbewijs tot één van 
de uitvoeringen heeft u bovendien gratis 
toegang tot de avondvullende presentatie over 
de Matthäus-passion door Jan van Ramshorst 
(www.muziekmonumenten.nl) op 10 maart 2023 
in Gemert! 

Kaarten voor de Matthäuspassion zijn voor slechts 30 euro te bestellen op de site: 
https://bach-mattheus.nl of met 3 euro korting bij gabyvhoof@gmail.com 
Van harte welkom! Wij hopen u in groten getale te mogen begroeten! 

Pastor Ruud Roefs 

P.S.  Wellicht is het verstandig – met het oog op het zitcomfort (het stuk duurt plusminus drie uur) – een 
kussentje mee te nemen 😊

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
https://bach-mattheus.nl/uncategorized/mattheuspassie/expose-over-de-mattheus-passie/
http://www.muziekmonumenten.nl/
https://bach-mattheus.nl/
mailto:gabyvhoof@gmail.com
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GEWELDIG RESULTAAT ACTIES JAN LINDERS 

Dinsdag 31 januari hebben we een cheque mogen ontvangen van 
Supermarktmanager Ewijk, Dhr. Cor Peters. 

Onder het genot van een kopje koffie met gebak 
werd het afgelopen jaar door genomen. 

Door allerlei activiteiten met en door deelnemers 
van dagverzorging `t Praothuis en supermarkt Jan 
Linders in Ewijk werd een prachtig bedrag van 
4081 euro bereikt. 

Met dit bedrag worden allerlei activiteiten 
georganiseerd voor de deelnemers van `t 
Praothuis. 

Wij willen Cor Peters en alle medewerkers van 
Jan Linders Supermarkt heel hartelijk bedanken 
voor de prettige samenwerking het afgelopen 
jaar.  

Wij zijn ontzettend blij met  het fantastische resultaat voor de 
dagverzorging! 

 HULP IN HET OPENBAAR VERVOER / OV-AMBASSADEURS                         
Heeft u vragen over het reizen met het openbaar vervoer? OV-ambassadeurs helpen u 
graag op weg. Zij zijn het reizen met het openbaar vervoer gewend en helpen u het 
gemak van het openbaar vervoer ervaren. Er zijn verschillende activiteiten waar u met 
vragen bij een OV-ambassadeur terecht kunt.  
Zo bieden OV-ambassadeurs interactieve online informatiebijeenkomsten aan. In een 
klein groepje legt een OV-ambassadeur u stapsgewijs uit welk abonnement het beste bij u past, of hoe u 
bijvoorbeeld een OV-chipkaart kunt aanvragen en gebruiken.  
  
De eerstvolgende interactieve bijeenkomst vindt plaats op:   
·       Dinsdag 4 april 2022 
Alle bijeenkomsten starten om 13:30 uur en duren maximaal een uur. Deelname hieraan is gratis. 
 
U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl, of te bellen naar 
038 – 45 40 130. Na aanmelding ontvangt u een inlogcode waarmee u op een telefoon, tablet of computer (met 
camera en microfoon) kunt inloggen. Mocht u het lastig vinden om in te loggen, dan kunnen OV-ambassadeurs u 

Na afloop van de bijeenkomst is er een mogelijkheid om een vervolgafspraak of een proefreisje met een OV-
ambassadeur in te plannen. Zo kunt u goed voorbereid op pad.  

Er is ook een telefonisch spreekuur en er vinden maandelijks inloopspreekuren, proefreisjes en fysieke 
informatiebijeenkomsten plaats. Kijk voor een overzicht van deze activiteiten en meer informatie op: 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur of bel: 038 - 454 01 30 

mailto:ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
http://www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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NIEUW INITIATIEF: NIEUWE MENSEN 
LEREN KENNEN BEUNINGEN, EWIJK, 
WINSSEN EN WEURT (25-55 JAAR) 
Woensdagavond 18 januari was de eerste 
ontmoetingsactiviteit in de Lèghe Polder.  

Het was een groot succes! Meer dan 20 
mensen meldden zich aan. De sfeer was erg 
fijn. Iedereen heeft gezellig gekletst onder 
het genot van een hapje en een drankje.  

Kom je ook een keer binnenwandelen?                                            
Aanmelden is niet nodig. 

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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Iemand met psychische 
problemen in uw familie? 

  
‘Psychische problemen in de familie’ 

Een cursus voor familieleden, partners en andere direct  
betrokkenen van mensen met psychische problemen 

 
 
Het hebben van een psychisch probleem is zwaar voor degene die het overkomt maar ook 
naastbetrokkenen kan het veel spanning geven. Vaak ervaren naastbetrokkenen gevoelens 
van verdriet, machteloosheid, onbegrip, eenzaamheid, schaamte en soms ook conflicten.  
Soms vragen naastbetrokkenen zich af hoe ze het beste om kunnen gaan met moeilijke 
situaties of voelen zij zich overbelast door de situatie.  
 
Heeft u in uw familie of directe omgeving iemand die kampt met psychische problemen; 
bijvoorbeeld een depressie, angststoornis, autisme (ASS), psychose of een ander psychisch 
probleem?  
 
Herkent u zich in bovenstaande omschrijving dan is de cursus ‘Psychische problemen in de 
familie’ mogelijk iets voor u. 
 
 
Praktische informatie 
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur en start op vrijdag 17 maart 2023 van 
10.00-15.00 uur in Nijmegen. 
 
Deze cursus is voor inwoners van de gemeente Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Druten, 
Lingewaard, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen 
 
Deelname aan deze cursus kost € 15,-. Graag van te voren aanmelden. 
 
 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden via het secretariaat van Preventie:  
tel. (026) 312 44 83 of preventie@propersona.nl of www.propersonaconnect.nl   

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