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

 UITGIFTE 26 CORONA-EDITIE 10 FEBRUARI 2021

Elkaar anders ontmoeten - elkaar 
helpen op afstand

DOE MEE MET GEZELLIGE ONLINE ACTIVITEITEN 
Stichting Perspectief organiseert regelmatig online activiteiten voor 
jong en oud. Deelname is gratis. 
Iedere 1e donderdag van de maand is er een online spelletjesavond, 
zoals bijvoorbeeld een leuke kennisquiz. 4 maart is de eerstvolgende 
spelletjesavond. Iedere 3e donderdag van de maand wordt er een 
online bingo georganiseerd. Op 18 februari is de eerstvolgende 
bingo. 

Wekelijks online koffiemomentje 
Samen koffiedrinken is gezelliger dan alleen. Daarom nodigen we je 
uit om gezellig samen met ons online een kop koffie of thee te 
komen drinken. Iedere woensdag van 10.30 tot 11.00 uur zitten we 
voor je klaar. Iedereen is welkom om te komen kletsen of vragen te 
stellen aan een van onze collega’s. 

Jeugdactiviteiten online 
Voor de jeugd wordt er iedere maandag, woensdag en vrijdag op de 
Facebook- en Instagram-pagina van Jeugd Activiteiten Centrum 
Hotspot een leuke verrassende online activiteit geplaatst. Je kunt 
bijvoorbeeld denken aan een leuke tutorial, challenge of een recept. 
Heb je zelf een leuk idee of een vraag? Neem dan contact op met 
onze jongerenwerker Lotte: 06-57562928.  

Gratis online trainingen 
Zin om jezelf bij te scholen? Dit kan via https://
www.geldersehanden.nl/elearning-workshops. Dit is een initiatief van 
alle vrijwilligerscentrales in de provincie Gelderland. Ons vrijwilligers 
informatie punt (VIP) is hier onderdeel van en plaatst ook regelmatig 
nieuwe trainingen en workshops. 

Hoe doe ik mee? 
Meer info over de activiteiten vind je op onze website www.stg-
perspectief.nl of op de Facebookpagina van Stichting Perspectief. 
Bellen mag ook: 024-6750939. Direct aanmelden? Dat kan via 
activiteiten@stg-perspectief.nl. 
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PAINTBALLEN MET JONGEREN UIT BEUNINGEN 
Zaterdag 30 januari zijn we met de jongeren uit Beuningen gaan 
paintballen. Het was een geslaagde activiteit, waarbij de jongeren 
hun energie kwijt konden. De activiteit vond buiten plaats. Er was 
een terrein uitgezet waar de jongeren konden rennen, springen, 
duiken en klimmen met als doel elkaar te raken. De reacties van de 
jongeren waren erg positief. Ze waren blij dat er een activiteit werd 
georganiseerd. De jongeren hebben elkaar veel beter leren 
kennen door deze activiteit. Het was een geslaagde activiteit en 
voor herhaling vatbaar. 

TABLET PROJECT 
Tijdens deze Corona-periode is het voor veel 
mensen lastig om contacten te onderhouden. 
Toch is er digitaal veel mogelijk. Perspectief 
creëert mogelijkheden voor iedereen om mee te 
doen, zowel fysiek als digitaal. In 2020 is 
Perspectief een samenwerking gestart met 
Compaan, een organisatie die 
gebruiksvriendelijke tablets aanbiedt. Er zijn 25 
Compaan tablets aangeschaft, die 
geïntroduceerd kunnen worden bij 
geïnteresseerden. Gedurende een periode van 6 
maanden kunnen deelnemers kosteloos gebruik 
maken van internet en zo veilig de digitale wereld ontdekken. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact 
met ons op. 

Gerda, een van de eerste deelnemers aan dit tabletproject, wilde eigenlijk niets van digitale 
mogelijkheden weten, want volgens haar ging niets boven het echte ontmoeten. Toch ging Gerda met de 

tablet aan de slag. “Ik ben heel blij dat ik over mijn 
weerstand tegen computers ben heen gestapt. Ik 
luister naar muziek, zoek informatie, ontvang 
berichten en foto’s van de (klein)kinderen. Deze 
tablet breekt echt mijn dag” is haar enthousiaste 
reactie.  

Perspectief wil nog meer mensen blij maken en 
zoeken daarbij hulp. Digimaatjes die gedurende een 
aantal weken mensen wegwijs willen maken op hun 
tablet. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Shyrania Coffie telefoonnummer 06 -12229087 of 
email Shyraniacoffie@stg-perspectief.nl, 
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ACTIE STOEPBEZOEK DOOR SNEEUW 
UITGESTELD  
Een kletspraatje of een diepgaand gesprek, 
dat kan allemaal tijdens onze aanstaande actie 
‘stoepbezoek’. De wijk- en jongerenwerkers 
van Perspectief gaan, wanneer de wegen weer 
sneeuwvrij zijn, op pad met een bolderkar vol 
spullen en een volle koffiekan een rondje door 
de wijk. Zij zullen 
bewoners 
(vrijblijvend en op 
gepaste afstand) 
vragen hoe het met 
ze gaat. Zo willen we 
kijken of we kunnen 
inspelen op de 
behoefte van de 
bewoners.

INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK  
De katholieke kerk in Beuningen organiseert 
vanaf 17 februari a.s. een inzameling voor de 
voedselbank. Deze inzameling staat in het 
teken van het vasten. 

Tijdens de reguliere openstelling van de kerk 
(ma t/m za van 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00) 
kun je altijd binnenwandelen voor een kop 
koffie (ongeacht of je gelovig bent of niet).  
Je kunt tijdens openingstijden de lang 
houdbare producten rechts achterin – bij de 
koffiehoek – achterlaten.  
Voor meer informatie kun je terecht op de 
website van de voedselbank Beuningen-
Wijchen: https://voedselbankwijchen.nl/
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BANJERTOCHTEN MET KAMPVUUR 
Tijdens de carnavalsvakantie organiseert Het Dijkmagazijn 
samen met Jeugd Activiteiten Centrum Hotspot drie 
banjertochten door de uiterwaarden voor kinderen. Even 
uitwaaien van alle Coronaperikelen, lol maken met elkaar en 
daarna samen lekker opwarmen rond een kampvuurtje. Wie wil 
kan een broodje knak bakken of warme chocomel maken in de 
heksenketel. 

Banjertocht met 
kampvuur, woensdag 17, 
donderdag 18 en vrijdag 
19 februari, telkens van 
15.00-16.30 uur. 
Startplaats is Het 
Dijkmagazijn, Dijk 41 Beuningen. Deelname per kind bedraagt € 
2,50. Er kunnen maximaal 15 kinderen deelnemen. Meer informatie 
en verplicht reserveren kan via www.dijkmagazijnbeuningen.nl.  

Tip: trek stevig schoeisel aan want we trekken door de wildernis om 
bij het strand te komen. Belangrijk voor je eigen veiligheid: trek 
geen nylon of synthetische kleding aan vanwege brandgevaar! 

Wij houden ons aan de RIVM-maatregelen en hebben onze activiteiten hierop aangepast. Wij vragen 
daarbij uw kind zelfstandig naar de activiteit te sturen of hem/haar enkel te brengen en/of op te halen. 
Opgeven is verplicht. Bij slecht weer of andere beperkingen beslissen we op de dag zelf of de activiteit 
door kan gaan. Hierover krijgt u voor 10.00 uur bericht op de dag van de activiteit. 
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