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KONINGSDAG 2021 FOTO 
IMPRESSIE 
Met o.a. bij de dagverzorging 
’t Praothuis een speciale 
online koningsdagquiz en in 
Winssen speciale koningsdag 
jeugdactiviteiten.
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DE ONLINE BINGO IN MEI 
Stichting Perspectief organiseert 
regelmatig online activiteiten voor jong 
en oud. 

Donderdag 20 mei is het weer tijd 
voor de maandelijkse bingo. Dit keer 
met Valerie en Elise. 

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. 

TALENT MET GROENE VINGERS GEZOCHT VOOR DE MOES-, 
BLOEMEN-, OF PLUKTUIN VAN LOKAAL TALENT 
Sinds 2018 bestaat het project Lokaal Talent. De naam zegt het al, 
Perspectief wil samen met deelnemers tussen 20 en 55 jaar, 
ontdekken waar zij goed in zijn. Enkele mensen hebben 
aangegeven interesse te hebben in een moestuintje. Aan de slag 
gaan in de tuin lijkt ons een goede stap naar meer ontmoeting.   
Gezellig buiten, op afstand  in de tuin werken.  

Achter locatie Hotspot ligt een grasveldje. Dat is door wat mensen zo bewerkt, dat er binnenkort 
getuinierd kan worden.  

We willen met een groep van vijf à zes personen starten en zoeken 
mensen die geen echte ervaring hebben, maar wel graag willen 
ontdekken of het werken in een tuin iets voor ze is.  

Samen met met jou kijken we waar jouw interesse ligt.  

Er kan veel. Zo kan de ene persoon kiezen voor een 
groentetuintje, terwijl een ander liever voor bloemen gaat.  

Heb je belangstelling of wil je meer weten? Bel met 
Perspectief 024 6750939 of mail naar ellyhagen@stg-
perspectief.nl
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DENK MEE OVER HET NIEUWE 
KUNST-, CULTUUR- EN 
ERFGOEDBELEID VAN GEMEENTE 
BEUNINGEN 

Ga je wel eens naar Theater de 
Molen? Schilder je in je vrije tijd?
Volg je een danscursus of bewonder 
je historische gebouwen? Wat mis je 
nog op cultureel vlak in de 
gemeente Beuningen? Wat 
waardeer je?  

De gemeente Beuningen gaat een 
nieuw kunst-, cultuur-en 
erfgoedbeleid ontwikkelen. 
Daarvoor heeft ze ook jouw inbreng 
nodig en roept ze je op om mee te 
denken. Dat meedenken kan op 
verschillende manieren: 
- door een vragenlijst in te vullen op 
de website www.beuningen.nl/
cultuurnota of  https://
nl.surveymonkey.com/r/FD5VGHM  

- In juni organiseert de gemeente 
een (digitale) bijeenkomst(en) om 
verder te praten over de resultaten 
van de vragenlijst. Als je je hiervoor 
wilt aanmelden dan kun je een 
mailtje sturen naar 
gemeente@beuningen.nl met daarin 
het onderwerp ‘meedenken 
cultuurnota’.  
Wil je eerst nog meer informatie? Kijk 
dan eens op www.beuningen.nl/
cultuurnota. Je kunt ook contact 
opnemen met de gemeente via 
gemeente@beuningen.nl of door te 
bellen naar 14 024 en te vragen 
Stefan Stevens.  

ZOEKPLAAT MOEDERDAG 
Zondag 9 mei 2021 is het zover: Moederdag!  
Speciaal voor de puzzelende moeders hieronder een 
zoekplaat. Succes ermee.

http://www.beuningen.nl/cultuurnota
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COLLEGA AAN HET WOORD 
Wie ben je en wat is je functie?  

Ik ben Eufride Klein Rouweler, 
directeur van Stichting 
Perspectief, de organisatie voor 
welzijn, zorg, sociaal en 
cultureel werk in Beuningen. 
Ons team bestaat uit 29 
medewerkers (17,5 fte). 

Hoe kijk je terug op 
afgelopen corona-jaar? 

Terugkijkend op 
afgelopen jaar hebben 
we elkaar amper ‘live’ 
kunnen zien waardoor 
ik het communiceren 
en ‘op afstand’ contact 
houden een uitdaging vond.  

De gewone gesprekken 
in de pauzes werden 
vervangen door 
digitale contacten: erg 
wennen en minder leuk.  

Daarentegen ontstonden mooie activiteiten in de wijken, onder collega’s en 
vrijwilligers, zoals muziekserenades, balkongym, wipe-out baan, 
stoepgesprekken en digitale hulp via facebook. Mensen kwamen op voor 
elkaar.  

Toch maken we ons ook zorgen over mensen die al lang thuis zijn, weinig 
bewegen, amper contacten hebben, eenzaam of verdrietig zijn. 
We proberen ook met hen in contact te blijven, afleiding te bieden of hen te 
ondersteunen.  

Al met al een bijzonder intensief jaar. Van harte hoop ik dat komende zomer 
alles weer ‘gewoon’ wordt en we elkaar weer mogen ontmoeten. 

De complete rubriek met vragen aan Eufride kunt u hier lezen of 
downloaden: 
https://stg-perspectief.nl/collega-woord-eufride-klein-rouweler 

START NIEUWE 
RUBRIEK  
Afgelopen jaar 
hebben we door 
de Corona-
pandemie een 
heftig jaar achter 
de rug.  

Naast 
bezorgdheid en 
verdriet leverde 
het ook  
saamhorigheid en 
nieuwe 
initiatieven op. De 
komende periode 
leest u van iedere 
collega een kort 
vraaggesprek met 
ervaringen over 
de 
werkzaamheden 
in afgelopen jaar.  

Het complete 
verslag kunt u 
lezen op onze 
website www.stg-
perspectief.nl, 
onze 
Facebookpagina 
en LinkedIn 
pagina.  

Als directeur heb 
ik de eer om de 
aftrap te mogen 
doen.  

Eufride: 
“Communicatie en contact,  

een uitdaging in Coronatijd”
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