
 

 
 

Het 25 JARIG JUBILEUM is een jaar lang gevierd 

met vrijwilligers, relaties, donateurs/sponsoren en 

publiek. Ruim 50 activiteiten met ruim 1400 deelnemers 

aan excursies, tentoonstellingen, lezingen, films, verhalen, 

theater i.s.m. lokale organisaties.  
 

JAARVERSLAG 2022 IN BEELD 



 

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE  

voor alle 9 Beuningse basisscholen met veldlessen 

op locaties en gastlessen op school, uitleen 

leskisten en materialen: 142 groepen met 3754 

leerlingen. Financiering Gemeente Beuningen. 

 

GROEN ONTMOETEN 

Actief ondersteunen en 

faciliteren van de werkgroep 

Groen Ontmoeten van Ver. v. 

Senioren Beuningen voor 

activiteiten in het groen over 

natuur en milieu: Creatief, 

Wandelend Wijzer en Milieu en 

Klimaat. Financiering VVSB, 

i..s.m. Perspectief. 

 

GROEN ONTMOETEN nieuw project 

van VvSB; buitenactiviteiten voor senioren: 

creatief, wandelend wijzer, natuur en milieu. 

 

BEZOEKERSCENTRUM  

44 gezelschappen ontvangen met 

arrangementen en organiseerde 28 

publieksactiviteiten, totaal 850 

bezoekers. Ruim 50 dagen was het 

terras open met info over landschap 

en milieu voor ongeveer 4000 

bezokeers. Dijkmagazijn is Tourist 

Information Points (TIP). 

OPERATIE STEENBREEK BEUNINGEN 

Stimuleren van het vergroenen van de omgeving t.b.v. 

beperken hittestress, bevorderen afwatering in bodem 

en versterken van biodiversiteit door informeren, 

adviseren en uitdeelacties van planten. Financiering 

Gemeente Beuningen i.s.m. Bibliotheek, Perspectief. 

Nieuwe projectmedewerker is Robin Kop. 

 

KINDERDENKTANK,  

ENERGIEK BEUNINGEN 2040  

Van de bassischolen denken 14 leerlingen na over hun 

duurzame toekomst en het energievraagstuk en 

presenteren hun ideeën aan publiek en college B&W. 

Financiering gemeente Beuningen, i.s.m. Bibliotheek. 

KIDSXTRA  

en SAMEN BUITEN SPELEN 

Ruim 50 kinderen tussen 5 en 11 jaar hebben meer 

plezier in bewegen en samen spelen gekregen door spel 

en beweegactiviteiten op school en in het groen bij het 

Dijkmagazijn en de uiterwaarden. Subsidie Lokaal 

Sportakkoord, i.s.m. GGD, Fysioo, Motiveet en KION. 

WAALWOEMI  

Met 44 buiten-activiteiten 

op woensdagmiddag voor 

376 kinderen en 222 

ouders/opvoeders. Speciale 

activiteiten voor kinderen 

met een rugzakje en hun 

ouders/opvoeders. 

Financiering BSC, i.s.m. 

Beuningen samen in 

Beweging,  Kion. 

 

VRIJWILLIGERS  

Ruim 80 vrijwilligers verzorgen, 

ondersteunen en faciliteren 

activiteiten voor publiek en 

beheer van gebouw en 

materialen. Geraamd op 3500 

werkuren. Om hen te bedanken en 

om elkaar te ontmoeten zijn er 

een jubileum- en eindejaarsfeest 

en uitstapjes georganiseerd. 



  

ALLE JUBILEUM-ACTIVITEITEN  

IN SAMENWERKING MET 

- Stichting Perspectief/Theater De Molen 

- Fotografie Ger Loeffen 

- Bibliotheek Beuningen  

- Wandelen in Beuningen 

- Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen  

- Historisch Besef Beuningen  

- Beuningen Samen in Beweging, Buurtsportcoaches  

- Paulusgilde  

- Over en Weer 

- Free Nature 

- SBB 

 
SUBSIDIEGEVERS/SPONSOREN 

- Gemeente Beuningen 

- Waterschap Rivierenland 

- Prins Bernhard Cultuurfonds 

- Rotary Wijchen-Beuningen-Tweestromenland 

- Bijwa 

- Dik Groen 

- De Ds. G. Boerstichting  

- Harten4Groep 

- Rabobank RvN 

- En vele bedrijven en particulieren 
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