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UITGIFTE 33 CORONA-EDITIE 26 MEI 2021

HET AFTELLEN IS BEGONNEN 

Het was altijd al mooi. Die rode loper. Dat geroezemoes voor de 
voorstelling. Het geluid van stemmende muziekinstrumenten. Het 
licht, het geluid, het kolkende applaus.  

Dat ongrijpbare dat je alleen live ervaart. Wat hebben we het 
gemist! En als we jullie straks weer mogen ontvangen worden die 
magische momenten ongetwijfeld… mooier dan ooit! 

We weten niet wanneer, maar we weten dat het eraan komt.  
Hopelijk mogen vanaf woensdag 9 juni de deuren van Theater de 
Molen weer open.  
Daarom tellen we alvast af.  

Voor de maand juni staan er nog twee mooie voorstellingen 
gepland: 

Woensdag 9 juni 15:00 uur Familievoorstelling Taart voor Tijger 

Zaterdag 19 juni  20:30 uur Theatervoorstelling Hallo Bandoeng!  

Ook de afgelopen maanden hebben we niet stil gezeten.  
De programmering voor volgend seizoen is geboekt en zal medio 
juli online op onze website gepresenteerd worden.  

Neem tegen die tijd gerust een kijkje op onze website of wellicht 
zien we je al in juni bij een van onze voorstellingen! 

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
https://theaterdemolen.nl/programma/taart-voor-tijger-0
https://theaterdemolen.nl/programma/hallo-bandoeng
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ANTWOORDEN REBUS 
Voor de puzzelaars: hier zijn 
de antwoorden van de rebus  
‘Ken uw provincie’ van vorige 
week. Met dank aan Marijke! 

1. Hengelo  

2. Zwartbroek 

3. Buren 

4. Zaltbommel 

5. Zevenaar 

6. Dodewaard 

7. Zoelmond 

8. Lintelo 

9. Boven-Leeuwen 

10. Beneden-Leeuwen 

BLOEMPOT EN ANDERE TUINATTRIBUTEN 
BESCHILDEREN IN WEURT 

Als iemand in 
Weurt onlangs 
dames door 
het dorp heeft 
zien lopen met 
vreemde 
voorwerpen op 
de rollator, dan hoeft men zich geen zorgen te maken. Er werden 
namelijk eigen tuinattributen naar de sociale werkplaats (zoals een van 
de dames de schilderplek gekscherend noemde) vervoerd.  

De schilderessen wilden iets meer doen dan alleen maar thuiszitten en 
zo kwamen ze op het idee om in een heel klein groepje, coronaproof, 
een keer een bloempot te gaan beschilderen.  
Maar ja, deze zijn een keer klaar en als je dan toch nog iets wilt doen, 
moet je je eigen tuin in om te zien of er nog iets anders staat dat 
onderhoud nodig heeft.  

En jawel, de volgende keren werden verschillende tuinattributen onder 
handen genomen.  

Het resultaat mag gezien worden en de dames vinden het dan ook prima om deze met de lezers van 
deze nieuwsbrief te delen. 

NATIONALE BALKON 
BEWEEGDAG, OOK IN 
BEUNINGEN! 
Vorig jaar was de eerste 
editie van de 
balkonbeweegdag. Het was zo’n 
succes dat mensen gevraagd hebben of we het ook 
dit jaar willen organiseren.  
“Het was een Coronaproof feestje op mijn eigen 
balkon”, aldus een van de bewoners. 
Daarom wordt op 4 juni a.s. op diverse locaties in de 
gemeente Beuningen en binnen de richtlijnen van 
het RIVM de balkongym georganiseerd. Op deze 
dag werken buurtsportcoaches, studenten van de 
HAN, wijkwerkers en sportdocenten van Stichting 
Perspectief samen om bewoners in het zonnetje te 
zetten. We gaan gezellig samen verantwoord en 
laagdrempelig bewegen. Iets doen met én voor 
elkaar.  

Planning dit jaar: 
9:30-10:00 uur  Appartementen rondom   
   Kloostertuin - Weurt 
10:15-10:45 uur  Appartementen Folkel -   
   Beuningen 
11:00-13:30 uur  Appartementen Balmerd   
   Staete - Beuningen 
13:00-13:30 uur Appartementen Schoolpad -  
   Ewijk 
14:00-14:30 uur  Appartementen oude   
   Overmars - Winssen

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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EEN COLLEGA AAN HET WOORD 
1. Wie ben je en wat is je functie? 
Ik ben Janine van den Elzen. Ik ben sinds 2016 werkzaam als wijkwerker en 
mantelzorgconsulent bij Stichting Perspectief. 

2. Hoe kijk je terug op afgelopen corona-jaar? 
Het was een heel raar en onwerkelijk jaar, wat heel veel flexibiliteit heeft 
gevraagd van ons. Alles lag stil en moest worden afgezegd. Van collega’s om 
je heen, zat je ineens thuis (te werken) met je gezin om je heen. Midden in dit 
gekke corona-jaar ging collega Ans Jansen met pensioen en heb ik twee 
projecten van haar overgenomen: Wijkwerken in Ewijk en Vervanging 
Mantelzorg thuis. Ik vond het lastig om met deze nieuwe projecten te 

starten in een periode waar je het contact met mensen toch moet beperken, 
terwijl ons werk letterlijk bestaat uit contact met mensen. Zo heb ik bijvoorbeeld de 

vrijwilligers van Vervanging Mantelzorg thuis één keer gezien en daarna kwam de tweede lockdown. 
Gelukkig kon ik met de bolderkar actie in Ewijk wel snel contacten maken met mensen. 

3. Vrijwilligers en collega’s zijn heel belangrijk in het werk van Perspectief, hoe ga je met ze om? Hoe 
hebben zij het jaar beleefd? Wat hoor je van hen? 
Met vrijwilligers probeer ik zoveel mogelijk te bellen en/of mailen om ze op te hoogte te houden van 
de ontwikkelingen en om contact met ze te houden. Voor hen is het ook een heel onzeker en raar jaar 
geweest. Sommigen wilden heel graag hun vrijwilligerswerk doen, maar konden dat niet omdat wij de 
activiteiten stil hadden gelegd. Andere vrijwilligers vonden het minder erg omdat zij het zelf nog niet 
zagen zitten om te komen. Wel misten ze allemaal enorm hun (vrijwilligers)werk.  

4. Was er naast de corona-perikelen nog tijd om nieuwe ontwikkelingen in te zetten of projecten te 
lanceren? 
Jazeker. Als wijkwerkers in Ewijk hebben we onze bolderkar actie gelanceerd. Samen met mijn collega 
wijkwerker Elise hebben we een bolderkar gevuld met spullen. Huis aan huis bellen we aan bij mensen 
om te vragen hoe het met ze gaat en of we eventueel wat voor ze kunnen betekenen. Ze mogen dan 
ook iets leuks uitzoeken uit de bolderkar.  
Vanuit het Steunpunt Mantelzorg hebben we twee keer de week van de jonge 
mantelzorger moeten verzetten en konden er geen activiteiten plaats vinden. Dit jaar (1 
en 3 juni a.s.) mogen jonge mantelzorgers een cadeaubon op komen halen en 
organiseren we geheel coronaproof een online escaperoom (4 juni a.s.) waar 
jongeren dus gewoon thuis vanachter hun computer aan mee kunnen doen. Heb je 
over deze activiteit vragen of wil je meer informatie? Dan kun je appen, bellen of 
mailen met mij, Janine van den Elzen, 06 - 12753798 of 024 - 6750939  
info@stg-perspectief.nl 

5. Waar komt jouw interesse voor je werk bij Perspectief vandaan? 
Ik heb altijd met mensen willen werken omdat me dat voldoening geeft en er geen dag hetzelfde is. Je 
weet nooit van tevoren hoe je dag eruit gaat zien. Ik vind het leuk dat ik ineens een telefoontje kan 
krijgen met een vraag van een buurtbewoner waar ik dan mee aan de slag kan. 

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
mailto:info@stg-perspectief.nl
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Coronaregels
!" mei tot en met minstens # juni $%$!

Deze regels gelden van !" mei tot en met minstens # juni $%$!

Basisregels

Was je handen Houd afstand en  
ga weg als het druk is

Houd !,& meter afstand Is het druk? Ga dan weg

Klachten? Blijf thuis 
en'laat je testen

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Draag een mondkapje 
waar verplicht

Thuis Werk zoveel  
mogelijk thuis

Werk thuis als dat kan 

Max. ! gasten  
per dag ontvangen

Ontvang thuis maximaal $ gasten per dag en houd afstand van de gast Ga maximaal ! keer per dag op bezoek 

Max. " keer per  
dag op bezoek Buiten Max. ! mensen

of " huishouden

Maximaal $ mensen of ! huishouden mogen samen naar buiten

Houd ook buiten afstand van mensen buiten uw huishouden

Kinderopvang  
en onderwijs

Kinderopvang voor  
# tot en met $ jaar 

Kinderopvang voor % tot en met ( jaar open

Buitenschoolse
opvang

Buitenschoolse opvang open

Basisschool

Basisscholen open

Middelbare school 
en%mbo deels open

Hoger onderwijs 
deels open

Winkels Alle winkels open

Alle winkels zijn open

Na !#.## uur geen 
verkoop alcohol

Na $%.%% uur kun je geen alcohol kopen

Reizen
Vermijd drukte in 

het openbaar vervoer
Gaat u op vakantie naar het buitenland? Check www.wijsopreis.nl

Vakantie? Check 
www.wijsopreis.nl

Horeca Afhalen en bezorgen

Eten a)alen en bezorgen is mogelijk

Terras buiten van 
&.## - !#.## uur

Terras buiten open van *.%% tot $%.%% uur Restaurant en café binnen zijn dicht

Restaurant en 
café%binnen

Sport Buiten op ",' meter

Buiten sporten toegestaan op !,& meter afstand 

Buiten t/m !& jaar, 
afstand niet verplicht

Afstand houden is niet verplicht tijdens buiten sporten voor mensen tot en met $* jaar 

Binnen op ",' meter 
max. ! mensen

Binnensporten op !,& meter is toegestaan met maximaal $ mensen

Binnenzwembad

Zwembad voor sporten is open

Buitenterras
van kantines

Buitenterras van kantines open

Bezoek aan: Bibliotheek

Bibliotheek is open

Dierentuin, museum 
en pretpark buiten

Dierentuin, museum en pretpark buiten is open 

Muziek- en 
dansscholen

Muziek- en dansscholen zijn open

Evenementen

Evenementen zijn verboden

Bioscoop  
en museum

Bioscoop en museum binnen is dicht

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel !"!!-#$%#

alleen samen krijgen we corona onder controle

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

	Elkaar anders ontmoeten - elkaar helpen op afstand
	Het aftellen is begonnen
	Nationale balkon beweegdag, ook in Beuningen!
	antwoorden rebus
	bloempot en andere tuinattributen beschilderen in Weurt
	Een collega aan het woord

