
Elkaar anders ontmoeten - elkaar 
helpen op afstand 
Vorige week schrokken we van de boodschap van de 
premier: Corona treft weer veel mensen en er zijn nieuwe 
maatregelen nodig.  

Binnen Perspectief hebben we daarom het beleid 
aangepast en doen we ons best het virus buiten te 
houden. 
We laten onze activiteiten zoveel mogelijk doorgaan en 
dragen waar nodig mondkapjes. Ook aan u wordt 
gevraagd deze te dragen. Daarnaast doen we een 
gezondheidscheck en werken we met aanmeldingen zodat 
we het aantal mensen kunnen ontvangen dat past binnen 
de ruimte (op 1,5 meter). Als team werken we weer zoveel 
mogelijk thuis. 

Voor ons staat voorop dat activiteiten zoveel 
mogelijk door kunnen gaan. We hopen van 
harte dat het virus u en ons niet treft, hier 
doen we ons best voor, graag samen met u.  
Pas goed op uzelf en blijf gezond! 

Namens alle collega’s, 
Eufride Klein Rouweler, directeur. 
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DIGITAAL TALENT GEZOCHT 
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 
Corona-tijd.  

Lijkt het je wat? Meld je dan aan 
via info@stg-perspectief.nl of 
024-6750939.

Op dit moment draaien de volgende activiteiten:  

Maandag t/m vrijdag   Dagverzorging ‘t Praothuis 

Dinsdag   Molensoos – Eetpunt Winssen –  
    Lokaal Talent -Reparatiecafé 

Woensdag   Gespreksgroep dementie –  
    Woemisoos - Tieneravond – Nije Club 

Donderdag   Eetpunt Weurt – Eetpunt Ewijk –  
    Gespreksgroep dementie 

Vrijdag   Molensoos Plus – Tieneravond 
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ANS JANSEN, OUDERENADVISEUR GAAT MET PENSIOEN 
Ans Jansen werkt sinds 1992 als ouderenadviseur bij Stichting Perspectief. 
Met ingang van 27 november gaat zij van haar pensioen genieten. 

We gaan op gepaste (Coronaproof) wijze afscheid nemen van Ans en 
wensen haar heel veel geluk in haar werkvrije toekomst! 

Een drietal collega’s, die reeds bij ons werken, gaan haar taken overnemen 
en worden nu door Ans ingewerkt. Zij behouden daarnaast  hun huidige 
taken.  

Hieronder een overzicht van deze collega’s en hun nieuwe taken: 
 
Elly Hagen 
Zij wordt wijkwerker in Weurt. Verder gaat Elly zich bezighouden met ouderenadvies, de 
ondersteuning van de vrijwillige ouderenadviseurs en het project monitoring 80-jarigen. Haar 
mobiele nummer is 06-30576148 en e-mailadres ellyhagen@stg-perspectief.nl. 

Janine van den Elzen- van Raaij 
Zij gaat zich bezighouden met het project vervanging mantelzorg thuis en wordt de wijkwerker 
in Ewijk. Je kunt haar via email janinevandenelzen@stg-perspectief.nl of mobiel 06-12753798 
bereiken. 

Esmeralda Nijhoff - de Joode 
Zij wordt consulent steunpunt mantelzorg en gaat deze activiteit samen met Janine draaien. 
Esmeralda is bereikbaar via esmeraldanijhoff@stg-perspectief.nl. 
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DAT VERDIENT EEN BLOEMETJE 2020 
Een klein gebaar met een groot effect!  

Veel mensen in Nederland verlenen mantelzorg. Daarom is 10 
november uitgeroepen tot landelijke Dag van de Mantelzorg. In de 
gemeente Beuningen worden mantelzorgers deze dag verrast met 
een gratis mantelzorgplant. 

Ken je een mantelzorger die langdurig zorg verleent en waarvan je 
vindt dat hij/zij als waardering een bloemetje verdient?  
Op dinsdag 10 november wordt er dan door vrijwilligers van 
Stichting Perspectief een bloemetje thuisbezorgd. 

Let op! Het is niet zo dat mantelzorgers die vorig jaar of al eerder zijn aangemeld 
vanzelfsprekend een bloemetje krijgen. Vind je dat iemand een bloemetje verdient dan moet je deze altijd 
opnieuw aanmelden!  

Aanmelden voor dat verdient een bloemetje kan tot uiterlijk 2 november via https://stg-perspectief.nl/
presentje-mantelzorger of telefonisch bij Stichting Perspectief 024-6750939. 

https://stg-perspectief.nl/presentje-mantelzorger
https://stg-perspectief.nl/presentje-mantelzorger
mailto:ellyhagen@stg-perspectief.nl
mailto:janinevandenelzen@stg-perspectief.nl
mailto:esmeraldanijhoff@stg-perspectie.nl
mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl


Molenstraat 54, 6641 BK Beuningen 024 6750939 info@stg-perspectief.nl  www.stg-perspectief.nl 3

NIEUWSBRIEF 8 OKTOBER 2020

OOK IN CORONA-TIJD RIJDT BUURTVERVOER BEUNINGEN 
Wij rijden gewoon met onze elektrische auto’s in de gemeente 
Beuningen! Wel hebben we aangepaste rijtijden en zijn de 
auto’s Coronaproof gemaakt. Meer informatie? Bel 
onderstaand telefoonnummer:

STEM OP ONS BIJ DE RABO 
CLUBSUPPORT-ACTIE! 
Wij doen dit jaar mee! Kunnen wij op 
jouw stem rekenen?  

We vragen namelijk een financiële 
bijdrage voor ons theater (Theater de 
Molen) om een lichtere reling voor onze 
inschuifbare tribune te kunnen 
aanschaffen. 

Door dit nieuwe hekwerk kunnen we de 
zaal sneller ombouwen en hierdoor veel 
beter benutten.  

Stem nu direct in de Rabo App of 
online via deze link: 

https://www.rabo-clubsupport.nl/maas-
en-waal--oost-betuwe/deelnemers/
details/109161-st-welzijnzorgsociaal-en-
cultureel-werk
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KEUKENHULP GEZOCHT  
Bij het eetpunt in Weurt worden vrijwillige 
medewerkers gezocht. Het eetpunt kookt 
wekelijks op donderdag voor een groep 
mensen in dorpshuis de Kloosterhof.  

Als vrijwilliger zorg je voor de 
boodschappen, kook je een overheerlijke 
maaltijd en ben je verantwoordelijk voor 
het uitserveren ervan. 

Kijk voor deze en nog vele andere leuke vacatures eens op de website van het Vrijwilligers Informatie 
Punt (VIP). www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/beuningen

http://www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/beuningen
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