
Elkaar anders ontmoeten - 
elkaar helpen op afstand 
Dit is alweer de 17e en voorlopig laatste Corona 
nieuwsbrief. De meeste activiteiten van ons zijn of worden 
binnenkort weer opgestart, met natuurlijk inachtneming 
van alle Covid-19 regels. 

Voor een aantal 
(nieuwe) 
activiteiten 
worden 
vrijwilligers 
gezocht, zoals je 
in deze 
nieuwsbrief kunt 
lezen.  

Ben je hierin 
geïnteresseerd of 
wil je meer 
informatie dan 
kun je bellen 
naar 024- 
6750939 of 
mailen naar 
info@stg-
perspectief.nl.
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DIGITAAL TALENT GEZOCHT 
Door de huidige Corona crisis is het duidelijk geworden dat veel ouderen wel over een Tablet 
of IPAD beschikken, maar deze weinig gebruiken omdat zij niet precies weten hoe ermee om te 
gaan. Dit willen we veranderen. Vind je het leuk om mensen wegwijs te maken in de digitale wereld? 
Met jouw hulp wordt de online wereld voor ouderen groter. We willen mensen helpen om digitale apparaten 
te gaan gebruiken, vooral in deze Covid-tijd.  
Lijkt het je wat? Meld je dan aan via info@stg-perspectief.nl of 024-6750939.
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DE HARTENSOOS IN EWIJK IS WEER GESTART 
Donderdag 25 juni zijn we weer gestart met de 
Hartensoos. Natuurlijk met inachtneming van de Corona 
regels. De gasten waren erg blij om elkaar weer te zien 
en samen een kopje koffie te drinken of een spel te 
doen. Het eetpunt is nog niet begonnen. Dit gaan we 
later en in overleg weer opstarten. De gasten wilden 
toch graag samen eten en zij kozen voor een lekker 
frietje. De gasten hebben heerlijk samen gegeten.  

De Hartensoos is een ondersteuningsinloop in MFA `t 
Hart op donderdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur. Voor 
de inloop is geen indicatie nodig. Je kunt zo 
binnenlopen.

KERMISBRUNCH IN WINSSEN 
Dinsdag 11 augustus jl. zijn we weer gestart 
met het eetpunt in Winssen. Met een klein 
groepje eters en een paar vrijwilligers 
hebben we de nieuwe omstandigheden in 
het gebouw en de laatste Corona regels 
uitgeprobeerd.  

De eters konden genieten van de lekkere 
brunch die Jumbo Loeffen uit Winssen 
geregeld had en iedereen was blij om elkaar 
te zien.  

Deze test werd goed doorstaan dus gaat 
vanaf dinsdag 18 augustus het eetpunt 
Winssen weer ‘gewoon’ van start.  

In verband met de Corona maatregelen 
moet er wel rekening gehouden worden met 
1,5 meter afstand en de aanwijzigingen van 

het beheer van de Paulus.  

Wil je meer informatie over het 
eetpunt in Winssen dan kun je 
mailen naar info@stg-
perspectief.nl of bellen 
024-6750939. 
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CAMERA VROUW/MAN - VLOGGER GEZOCHT 
Heb je een passie voor filmtechniek en wil je iets voor de Beuningse gemeenschap betekenen dan is dit 
misschien iets voor jou! Voor ons project ‘Kletskoek op stap’ zijn we op zoek naar een camera vrouw/man 
en editor van filmpjes. Het zou het leuk zijn als je ons team wilt versterken. We zoeken enthousiaste 
mensen om op zoek naar personen met een  bijzondere hobby of een speciaal verhaal te bezoeken. Op 
lokatie worden zij dan geïnterviewd of we gaan filmen bij een activiteit of speciaal project.  

We zoeken ook mensen die deze korte filmpjes 
kunnen editen. Ben je handig met de computer en 
filmsoftware, dan zoeken we jou! Na bewerking 
worden deze filmpjes op het Youtube kanaal van 
Perspectief gezet.  

Ben je geïnteresseerd, stuur dan een berichtje naar 
info@stg-perspectief.nl of bel naar 024-6750939. 
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KUNSTROUTE BEUNINGEN JUBILEUM EDITIE! HOERA, 15 JAAR 
Zaterdag 19 en zondag 20 september is het zover. Dan vindt de Kunstroute Beuningen plaats van 12.00 – 
17.00 uur. Dit jaar is een jubileumjaar voor de Kunstroute Beuningen! Je kunt dit weekend op 
verschillende plaatsen het werk van zowel professionele als amateur kunstenaars bewonderen. 

De route loopt door de vier kerkdorpen: Weurt, 
Beuningen, Ewijk en Winssen. Dit jaar zijn er maar 
liefst 32 locaties met deelnemende kunstenaars en 
groepen. Het grootste aantal aanmeldingen ooit! Alle 
locaties zijn per fiets, maar ook per auto prima te 
bereiken.  

In verband met de Corona maatregelen moet je wel 
rekening houden met 1,5 meter afstand en volg je 
altijd de plaatselijke aanwijzigingen op en volg je de 
aangegeven looproute.  

Wil je meer informatie of de laatste updates over de 
Kunstroute Beuningen teruglezen, kijk dan op 
www.kunstroutebeuningen.nl. 

DE NIJE CLUB ZOEKT EEN VRIJWILLIGE MEDEWERKER 
Jeugdhonk Winssen zoekt voor de gezellige woensdag-kindermiddag, de Nije club, een vrijwilliger.  Als je 
het leuk vindt met kinderen 
om te gaan, dan ben je bij 
ons op het goede adres. 

Je gaat samen met de 
andere vrijwilligers aan de 
slag met het bedenken en 
uitvoeren van creatieve 
spel- en knutselactiviteiten 
voor kinderen (6 tot 12 
jaar) uit Winssen. Het adres 
van het jeugdhonk is 
Molenstraat 2a in Winssen. 

Na de zomer starten de 
activiteiten weer op 16 
september a.s.  
Let op, in verband met 
Corona start de Nije club 
vanaf 14.30 uur. 

Nieuwsgierig geworden? 
Voor meer informatie kun 
je terecht op de website 
van het jeugdhonk www.jeugdhonkwinssen.nl. Het email adres is info@jeugdhonkwinssen.nl 
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