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

UITGIFTE 27 CORONA-EDITIE 3 MAART 2021

Elkaar anders ontmoeten - elkaar 
helpen op afstand

EERSTE STOEP BEZOEKJES IN DE VERSCHILLENDE DORPEN 
GESTART 
Nadat alle sneeuw en ijs weer was verdwenen, konden onze collega’s 
met de bolderkar op pad. Een kar vol met verrassingen zoals 
leesboeken, kleurplaten, spelletjes, chocolade-eitjes en zelfs 
bloemzaadjes.  
De wijk- en jongerenwerkers gingen langs bij bewoners in de 
verschillende dorpen. Soms voor een gezellig kletspraatje of 
voordeur bezoek bij iemand die we kennen van onze activiteiten. Ze 
vroegen bewoners (vrijblijvend en op gepaste afstand) hoe het met 
iedereen gaat.  Het praatje werd 
zeer gewaardeerd. 

Misschien kom je de collega’s 
komende weken nog ergens tegen. 

mailto:info@stg-perspectief.nl
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WINTERSPELEN IN WINSSEN 
GROOT SUCCES 
Zaterdag 20 februari was het 
zover: de winterspelen voor de 
jeugd in Winssen. Ruim 80 
jongeren hebben deze 
zaterdag meegedaan.  

Het was een zeer geslaagde 
activiteit, mede door het 
lekkere weer! De spelen 
werden georganiseerd op het 
terrein van Roda ’28 door de 
vrijwilligers van Roda ‘28 en 
van Jeugdhonk Winssen.  

Er waren onder andere een 
stormbaan, bubbel-voetbal en 
een groot pijl-boog spel. 

Dit was een activiteit die zeker 
nog een keer herhaald mag 
worden! 

mailto:info@stg-perspectief.nl
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alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Voorzichtige verruiming lockdown 
 

De coronamaatregelen vragen veel van iedereen. Het kabinet wil besme!ingen voorkomen maar ook  
perspectief bieden. Onder voorwaarden gelden vanaf 3 maart een aantal voorzichtige verruimingen.

23 februari 2021

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen 
en bibliotheken dicht.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang 
open. 
 
 
Voortgezet onderwijs en mbo per  
1 maart gedeeltelijk open. 
 
 
Onderwijs op afstand voor hbo en 
wo. 
 

Buitenschoolse opvang dicht.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Vervoer en reizen

Avondklok

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur 
niet naar buiten.  

Contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers en 
rij-instructeurs toegestaan.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht. 
A!alen en bezorgen van bestellingen 
mogelijk. 
 
 
Evenementen verboden.

Niet-essentiële winkels dicht.  
Winkelen op afspraak en a!alen en 
bezorgen van bestellingen mogelijk. 
 
 
Essentiële winkels zoals 
supermarkten, groentewinkels en 
drogisterijen open. 

 
Geen verkoop van alcohol na 
20.00 uur.

Ontvang thuis max. 1 persoon  
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 
 

Ga max. 1 keer per dag op bezoek. 

 
Buiten: groep van max. 2 personen 
of 1 huishouden.

Sport

Buiten: bij sportaccommodaties 
voor iedereen t/m 26 jaar 
toegestaan. Vanaf 27 jaar met 
max. 2 personen op 1,5 meter 
afstand. 
 
 
Binnen: sportaccommodaties 
dicht. 
 
 
Wedstrijden verboden.

Heb je klachten? 

Blijf in thuisquarantaine. 

Ontvang geen bezoek. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij  
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter  
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Is het druk?  
Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Blijf zoveel mogelijk thuis.  

 
Reis alleen met het ov voor 
noodzakelijke reizen. 

 
Blijf in Nederland en maak en  
boek geen reis naar het buitenland 
in de periode t/m 31 maart.

 .
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VRIJWILLIGERS GEVEN GEMIDDELD EEN 8,3 AAN PERSPECTIEF 
In december jl. heeft stichting Perspectief al haar 219 vrijwilligers bedankt voor hun inzet in 2020 en 
daarbij tevens een enquête gestuurd. Doel van deze enquête was de ondersteuning aan vrijwilligers te 
optimaliseren en inzicht te krijgen in de impact van deze Corona-tijd op vrijwilligers en hun 
vrijwilligerswerk. In totaal hebben 168 vrijwilligers de lijst ingevuld (77%). Hieruit blijkt dat men (zeer) 
tevreden is over het contact en de informatie van Perspectief.  

In Corona-periode heeft men vooral het werk, de sociale contacten en de gezelligheid gemist. Bijna alle 
vrijwilligers (95%) zijn tevreden over het contact afgelopen jaar met Perspectief en de informatie die zij 
ontvingen. Op de vraag wat zij gemist hebben in dit corona jaar konden zij diverse onderwerpen 
aankruisen.  

De top 3: 
1. Contact met mensen 
en gezelligheid (115 
antwoorden = 68%) 
2. Voldoening die het 
werk geeft (89 
geantwoord = 53%) 
3. Iets voor een ander 
kunnen doen (88 
geantwoord = 52%). 

Op de vraag of 
vrijwilligers behoefte 
hebben aan online 
contact geeft maar 5% aan dit wel te willen. Het cijfer dat zij gemiddeld geven over het vrijwilligerswerk bij 
Perspectief is een 8,3. Vergeleken met 2018 is dit cijfer gelijk gebleven. Bij de opmerkingen lezen we dat 
deze corona nieuwsbrief van Perspectief erg gewaardeerd wordt. Onze nieuwsbrief wordt verstuurd naar 
alle deelnemers, vrijwilligers en contacten. Dit zijn ongeveer 1200 e-mailadressen en 300 postadressen. 
We zijn blij met de uitkomsten van deze enquête en hopen dat het normale leven gauw weer opgepakt 
kan worden, want het vrijwilligerswerk geeft mensen ritme, voldoening en contact. Perspectief kan niet 
bestaan zonder de enorme inzet van al deze vrijwilligers. Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor! Wil je meer 
en uitgebreid lezen over de uitkomsten van de vrijwilligers-enquete dan verwijzen wij je door naar onze 
website, www.stg-perspectief.nl.

Wat heb je tijdens de Corona periode 
het meeste gemist? (meerdere 

antwoorden mogelijk)

0 20 40 60 80 100 120 140

32
12
7

89
59

30
49

70
88

56
85

63
115

contact met mensen en gezelligheid

samenwerking collega's

het werk zelf

iets voor de maatschappij doen

iets voor een ander kunnen doen

lekker bezig zijn 

afwisseling

kennis en ervaring kwijt kunnen

eruit zijn

voldoening die het werk geeft

het staat goed op mijn CV

leren van nieuwe vaardigheden en competenties

anders, namelijk
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BLOEMETJES BUITEN GEZET 
Afgelopen woensdag 24 februari hebben we met de 
gespreksgroep een zonnig moment beleefd bij het Molenhuis. 
Even genieten van het mooie weer en een het jeu de boules 
spel. Met positieve energie hebben we de middag met z’n allen 
afgesloten. 😀

HET IS BIJNA ZOVER - SJORS 
SPORTIEF EN SJORS 
CREATIEF GAAT WEER VAN 
START 
De Sjors boekjes zijn weer gedrukt. Op de kaft kunnen 
jullie de winnende tekening bewonderen. De winnaars 
van de Sjors tekenwedstrijd zijn afgelopen woensdag in 
het zonnetje gezet. Helaas dit jaar zonder bezoek van 
mascotte Sjors, maar het was alsnog een gezellige 
prijsuitreiking op Basisschool De Hoeven. Myrthe en 
Lieke uit groep 8 hebben met hun winnende tekening 
een dagje springen met de hele klas bij SportQube 

in Nijmegen gewonnen.  
De cheque en de eerste twee boekjes zijn overhandigd door wethouder Hans 
Driessen.  

Schrijf je vanaf 1 maart a.s. in via www.beuningensameninbeweging.nl voor de 
leukste sportieve en creatieve activiteiten. 
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CORONAHULP & BUURTHULP BEUNINGEN 
Heb jij af en toe wat tijd vrij? Wil je weleens iets voor een ander doen, zonder wekelijkse verplichting?  

Een eenmalig klusje, een boodschapje, vervoer naar het ziekenhuis of een wandeling of een praatje?  

Volg dan onze Facebookpagina Coronahulp & Buurthulp Beuningen.  

Onze collega plaatst hier oproepjes waar je op kunt reageren.  

Stuur voor meer informatie ons een e-mail naar info@stg-perspectief.nl  

of vul de achterzijde van deze pagina in en lever deze in bij het Molenhuis, Molenstraat 54 in Beuningen.

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