
Elkaar anders ontmoeten - elkaar 
helpen op afstand 
Koningsdag 2021 gaat ook dit jaar 
op de digitale tour. 
Dit jaar reist de koninklijke familie op 27 april a.s. af 
naar Eindhoven, waar zij samen met ons koningsdag 
vanuit een tv-studio gaan vieren. Dit wordt live van 
11.00 tot 13.00 uur uitgezonden via een livestream 
www.koningsdageindhoven.nl en bij de NOS op tv.
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Nieuwsbrief 
Stichting Perspectief voor welzijn, zorg, sociaal en cultureel werk Beuningen 

UITGIFTE 30 CORONA-EDITIE 14 APRIL 2021

PROGRAMMA KONINGSDAG 
06.23 uur wordt met zonsopkomst de vlag 
en wimpel gehesen. 
Om 10.00 uur mag iedereen uit volle borst 
het Wilhelmus meezingen. 
Overdag: verschillende oranje-comite’s en/
of jeugdclubs organiseren leuke activiteiten 
in de buitenlucht voor kinderen.  
Om 11.00 uur start de tv uitzending vanuit 
Eindhoven. 
Om 16.30 uur wordt er getoast op de 
koning. Dit is ook via de tv te volgen. 

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
http://www.koningsdageindhoven.nl
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DE BINGOBALLEN GAAN WEER ROLLEN! 
Stichting Perspectief organiseert regelmatig 
online activiteiten voor jong en oud. 

Donderdag 15 april is het weer tijd voor de 
maandelijkse bingo met Elly en Janine. 

 
Hoe doe je mee? 
Iedereen die dit leuk vindt, kan zich hiervoor 
aanmelden en deelname is gratis. 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 voor de bingo?  
Dat kan via activiteiten@stg-perspectief.nl

THEA AARTS GAAT MET PENSIOEN 
Donderdag 15 april neemt onze 
collega Thea Aarts na bijna 21 jaar 
officieel afscheid bij dagverzorging `t 
Praothuis. 

Ze gaat genieten van een welverdiend 
pensioen en heeft nu meer tijd voor 
haar man, kinderen en kleinkinderen en 
om weer te gaan reizen, zodra dat weer 
kan.  

Thea heeft altijd met veel plezier 
gewerkt bij de dagverzorging en de 
deelnemers kwamen bij haar altijd op 
de eerste plaats. 

Thea neemt in haar laatste werkweek 
afscheid van haar deelnemers. Het 
afscheid met alle collega’s vindt plaats 
zodra de coronamaatregelen dit 
toelaten. Dit kan nog even duren, maar 
wat in het vat zit………

Thea 
bedankt!

http://www.stg-perspectief.nl
mailto:activiteiten@stg-perspectief.nl
mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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JAARBEELD PERSPECTIEF 2020  
Het jaar 2020 ging goed van start, totdat op 
12 maart vanwege de coronapandemie alles 
veranderde. Alle activiteiten moesten 
stoppen. Het leverde naast bezorgdheid en 
verdriet, ook saamhorigheid en mooie 
initiatieven op.  
Samen met het team medewerkers en 
vrijwilligers zijn we het jaar actief gebleven 
maar wel op andere wijze. In dit jaarbeeld 
leest u daar meer over.  
https://stg-perspectief.nl/jaarbeeld-2020
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KONINGSDAG ACTIVITEIT 
Speciaal voor jullie hebben we 
een leuke koninklijke online 
activiteit in petto.  

Onze vrijwilligster Sonja van 
Kalkeren weet heel veel van 
ons koningshuis. Ze kent veel 
nieuws en feiten over zowel 
Wilhelmina als Bernard.  

Wij hebben haar bereid 
gevonden om deze verhalen 
met ons te delen en als we 
Sonja mogen geloven, dan 
staan we nog weleens met de 
oren te klapperen na haar 
verhaal.  

Het programma is opgedeeld 
in twee delen, namelijk: 

Maandag 26 april 
van 14.30 tot 15.30 
uur over Koningin 
Wilhelmina 

Dinsdag 27 april van 
10.30 tot 11.30 uur 
over Prins Bernard  

Nadat Sonja haar 
verhaal heeft gedaan, 
verzorgt ze 
aansluitend nog een 
koningshuisquiz.  
Met deze quiz kun je 
een leuke prijs 
winnen.  

Nieuwsgierig 
geworden? Je kunt je tot 
vrijdag 23 april via 
activiteiten@stg-
perspectief.nl opgeven.  

Wij sturen dan in het 
weekend van 24/25 april 
de online link voor 
deelname.  

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
mailto:activiteiten@stg-perspectief.nl
mailto:activiteiten@stg-perspectief.nl
https://stg-perspectief.nl/jaarbeeld-2020
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EEN KONINKLIJKE VLAGGENSLINGER MAKEN 

Een feestelijke stoffen vlaggenslinger is altijd handig, ook voor koningsdag. Het is milieuvriendelijk en 
niet moeilijk om te maken.  

Wat heb je nodig? 

• Leuke stofjes in de gewenste kleuren. Je kunt hier natuurlijk zoveel variëren als je zelf wilt! 

• Biaisband in een passende kleur en van de gewenste lengte 

• (Stof)schaar 

• Sjabloon voor een vlaggetje 

• Naaimachine 

• Garen 

• Spelden  

Hoe maak je het? 

Allereerst is het dus van belang dat je een sjabloon 
hebt. Op die manier kun je alle vlaggetjes precies 
even groot knippen. Gebruik hiervoor een stuk 
papier of karton om een driehoek uit te knippen.  

Speld dit sjabloon op de verschillende stofjes. Voor 
1 vlaggetje heb je dus 2 driehoeken nodig.  

Leg de goeie kanten van de driehoeken op elkaar 
en speld alleen de schuine kant van de vlaggetje De 
‘bovenkant’ blijven open: zo kun je je vlaggetjes nog keren. 

Naai met de naaimachine de zijkanten dicht en keer de vlaggetjes om, 
zodat de goede kant weer naar buiten zit. Zorg dat je het puntje van de 
vlag even met een schaar naar buiten ‘prikt’ (Let op: zorg wel dat je niet 
door de stof heen prikt! Het moet alleen een mooi puntje worden!). 

Vervolgens speld je het biaisband 
opengevouwen aan de vlaggetjes. Probeer 
evenveel ruimte tussen de vlaggetjes te laten. 

Naai dit vast. De vlaggetjes zitten nu met 1 
kant vast aan het biaisband. 

Vouw het biaisband dubbel, over de 
vlaggetjes heen en speld dit vast. Naai ook dit weer vast.  

De vlaggetjes zitten dan helemaal vast tussen het biaisband. En dan is je 
vlaggenlijn klaar.  

Veel plezier ermee!

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