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UITGIFTE 37 CORONA-EDITIE 21 JULI 2021

TWEE NIEUWE AUTO’S VOOR BUURT VERVOER BEUNINGEN, 
FEEST IN HET MOLENHUIS 

“Felicitatie aan Perspectief en alle inwoners 
van Beuningen met de uitbreiding van het 
project Buurt Vervoer Beuningen. Een 
mooie volgende stap. En voor Perspectief 
een mijlpaal,” aldus wethouder Frans 
Houben. Met subsidie van de provincie 
Gelderland en van de gemeente 
Beuningen gaan we door met het 
vervoeren van inwoners door onze 
gemeente.  

Tot nu toe reden we met golfkarretjes. Er was behoefte aan nieuwe 
auto’s, zo vertelde Guy Rutten, voorzitter van Perspectief. En dat is 
gelukt. 

Drie inwoners van Beuningen - trouwe gebruikers van Buurt 
Vervoer - werden door Guy Rutten geïnterviewd. Zij gaan nu met 
de elektrische auto’s  boodschappen doen, nemen deel aan 
bijeenkomsten en maken voor hun plezier een ritje over de dijk. 
Het heeft hun leven positief veranderd. Ze regelen hun vervoer 
helemaal zelfstandig en hoeven familie niet te vragen om hen naar 
bijvoorbeeld de huisarts te brengen. Het is heel fijn om het zelf te 
regelen. 

De twee nieuwe milieuvriendelijke auto’s worden bestuurd door 
ruim 50 vrijwillige chauffeurs. Zij inspecteerden de auto’s en 
hebben zin om aan de slag te gaan. Ze krijgen eerst een korte 
training om alle knopjes te leren kennen en gaan vanaf maandag 
19 juli hele dagen rijden. 

Perspectief is blij en trots met deze 
nieuwe auto’s en hoopt vele inwoners te 
gaan vervoeren.  

Foto’s Buurt Vervoer Beuningen/ Ger Loeffen 

mailto:info@stg-perspectief.nl
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DIJKTERRAS BEUNINGEN OOK TIJDENS DE 
ALTERNATIEVE 4-DAAGSE GEOPEND. 

Het dijkterras van bezoekerscentrum Het 
Dijkmagazijn Beuningen is tijdens de alternatieve 
Vierdaagse extra geopend van 20 tot en met 23 
juli. Voor een ontspannen tussenstop op de 
prachtige dijk!  

Tijdens de alternatieve vierdaags bepalen lopers 
hun eigen route, die bij voorkeur afwijkt van de 
reguliere route om drukte te vermijden.  

De Beuningse dijk langs de Waal is daarvoor erg 
geschikt, zeker nu Het Dijkmagazijn haar terras 
opent om iedereen te ontvangen die wandelt over 
de dijk, geniet van het landschap.  

Loop via klompenpaden.nl of wijk van de routes af 
door de uiterwaarden.  
 
Kijk op www.verhaaltussenmaasenwaal.nl en 
www.dwaalfilm.eu over het gebied.  

Voor het pontje over de Waal: www.uiterwaarde.nl. 
Voor de alternatieve vierdaagse zie: 
www.wandel.nl 

Het Dijkmagazijn, Dijk 41, 6641 LA  Beuningen.  

Zie www.dijkmagazijnbeuningen.nl en https://
www.facebook.com/Dijkmagazijn.  

WAALSPETTERS AAN HET WAALSTRAND 
Ben je tussen 8 en 12 jaar en wil je hutten 
bouwen, kunstwerken maken en spannende 
dingen beleven? Meld je dan nu aan! 

Op 19, 20, 22 en 23 juli organiseert Het 
Dijkmagazijn een hele dag strandpret. 

De Beuningse uiterwaarden bieden volop 
materiaal om iets mee te doen: takken om 
hutten te bouwen, zand en klei om beelden te 
maken, jutvondsten op het waalstrand voor 
kleurrijke mozaïeken. Let op: geen nylon 
kleding aandoen vanwege brandgevaar. En 
stevige (dichte) schoenen vanwege 
prikplanten, en kleding die vies mag worden. 

De Waalspettersweek is mogelijk gemaakt 
door Beuningen Samen in Beweging. 

Geef per dag op wanneer je wilt meedoen. 
Ouders mogen vanwege Corona-maatregelen 
niet meedoen, er is voldoende begeleiding. 

Waalspetters aan het Waalstrand,  Beuningen: 
19, 20, 22, 23 juli, telkens van 10.00-15.30 uur, 
start en eindpunt het Dijkmagazijn, Dijk 41, 
Beuningen. Opgeven is verplicht, geef je voor 
elke dag apart op,  max 20 kinderen. De kosten 
bedragen 5,- per dag (incl. begeleiding, 
materialen en eten en drinken). Zie 
www.dijkmagazijnbeuningen.nl. 

http://klompenpaden.nl
http://www.verhaaltussenmaasenwaal.nl
http://www.dwaalfilm.eu
http://www.uiterwaarde.nl
http://www.wandel.nl
http://www.dijkmagazijnbeuningen.nl
https://www.facebook.com/Dijkmagazijn
https://www.facebook.com/Dijkmagazijn
mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
http://www.dijkmagazijnbeuningen.nl
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TEKEN VAN DE WAAL; TEKENINGEN EN OBJECTEN VAN 
MONIQUE VAN STOKKUM 
Monique van Stokkum toont in het dijkmagazijn in Winssen 
tekeningen en objecten waar de Waal een belangrijke rol in 
speelt. In haar tekeningen gaat het om observaties van het 
riet vlakbij de rivier. In ieder jaargetijde verandert dat van 

gedaante. Vanuit wat zij 
gezien heeft komt zij tot 
een eigen vertaling van 
dit onderwerp. Langs de 
Waal vindt Monique haar stenen 
en hout waarvan ze de objecten maakt. Een spel 
van vinden en combineren, met altijd als rode draad de thema’s huis, 
mens en vogel.  

Deze expositie is te zien in het dijkmagazijn Winssen, iedere zaterdag 
en zondag in juli van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.  

Dijkmagazijn Winssen is een laat negentiende eeuws dijkmagazijn. 
Vroeger diende dit gebouw aan de dijk als opslag van 
onderhoudsmaterialen. Het dijkmagazijn Winssen ligt in een uniek 

rivierenlandschap langs de Waal. Het heeft nu een culturele- en educatieve bestemming. Het adres is 
Dijk 27 6645 KA Winssen. 

Voor meer informatie over de expositie; www.moniquevanstokkum.com. 

http://www.moniquevanstokkum.com
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 Elise Buijs en woon in Bergharen. Al 30 jaar in dienst bij Stichting Perspectief (voorheen 
SWOB) als coördinator bij dagverzorging `t Praothuis, de ondersteunings-inlopen en wijkwerker in 
Ewijk. 

2. Hoe kijk je terug op afgelopen corona-jaar? 
Een tijd om nooit meer te vergeten. Heel veel gebeld met onze 
deelnemers en mantelzorgers om toch contact te houden. We 
kregen vaak emotionele verhalen door de telefoon te horen en 
door een luisterend oor te bieden probeerde we de deelnemers 
door de angstige tijd heen te loodsen. En erg moeten wennen 
aan de vergaderingen digitaal. Een voordeel was wel dat we bij 
de dagverzorging weer eens alles goed hebben kunnen 
opruimen en ordenen in de kasten. 

3. Vrijwilligers en collegae 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?  
Vrijwilligers zijn erg belangrijk, met veel vrijwilligers werk ik al 
lang samen en ze zijn een vaste spil  binnen onze projecten. 
De vrijwilligers van mijn projecten zijn erg actief geweest 
tijdens de coronatijd en kwamen zelf met ideeën zoals 

wandelen, samen fietsen, een stoepbezoek, boeken brengen of 
wat lekkers. Balkon en stoep werden dan ook de nieuwe ontmoetingsplaatsen. En 

als ze een niet pluis gevoel hadden koppelden ze dit terug naar ons. Zo staan we als team sterk. 

4. Was er naast de corona-perikelen nog tijd om nieuwe ontwikkelingen in te zetten of projecten te 
lanceren? 
Als wijkwerkers in Ewijk (samen met Janine van den Elzen) zijn we meer de wijk ingegaan omdat de 
activiteiten stil lagen. Aanbellen bij de mensen en een praatje maken. Bij vragen de mensen verder 
helpen of doorverwijzen. Later hebben we hierbij een bolderkar gebruikt waaruit de inwoners wat 
leuks konden zoeken. Hier kregen we veel leuke reacties op.  
Door de corona werden er ook sneller verbindingen gemaakt met andere collega`s binnen en buiten 
Perspectief. Maar ook de deelnemers gingen elkaar bellen en moed inspreken.  Gelukkig mochten 
we met de dagverzorging weer snel starten maar wel in kleine groepjes wat ook weer een andere 
werkwijze met zich meebracht. En gelukkig zijn de ondersteunings-inlopen nu ook weer gestart waar 
de gasten erg blij mee zijn. 

5. Waar komt jouw interesse voor je werk bij Perspectief vandaan? 
Welzijn heeft bij mij altijd een streepje voor gehad. Bij mijn vorige werk in een verpleeghuis 
probeerde ik altijd, buiten de zorg om natuurlijk, naar het welzijn van de mensen te kijken. Leuke 
activiteiten te verzinnen en te kijken naar de eigen kracht/ideeën van de mensen.  
Nu merkten we in deze tijd dat er ongekende talenten van de mensen naar boven  kwamen, en er 
ontstonden burgerinitiatieven. Dit maakt het werk bij Perspectief zo leuk en afwisselend want anders 
had ik deze 30 jaar niet zo lang uitgehouden natuurlijk! 

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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BUURTVERVOER IN DE 
ZOMERMAANDEN 

Vanaf maandag 
19 juli rijdt Buurt 
Vervoer 

Beuningen hele 
dagen, tussen 9.00 en 17.00 uur.  

Wilt u een ritje boeken? Neem dan 
contact op via 024 - 737 05 55 tussen 
9.00 en 13.00 uur of kijk voor meer 
informatie op: https://buurtvervoer.nl 

De corona maatregelen blijven van 
kracht: 
- 1 persoon per rit,  
-  zoveel mogelijk afstand bewaren  
- en een mondkapje op in de auto.  

Meer informatie kunt u vinden op onze 
websitewww.buurtvervoer.nl  

ZOMER WOORDZOEKER EN KRUISWOORDPUZZEL 

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
https://buurtvervoer.nl/?fbclid=IwAR1-_t7klO_i1skhhb48AupO2iqAoA8WTf6zdyPsTvykR7CLSh-kZu8f2NM
http://www.buurtvervoer.nl
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REPARATIE CAFE EN 
HOBBY WERKPLAATS 
VAKANTIESLUITING 
Het Reparatie café en de 
Hobby werkplaats, zijn in 
verband met de 
zomervakantie in week 29, 
30, 31 en 32 (19 juli tot 16 
augustus), gesloten.  

Vanaf 17 augustus a.s. bent 
u weer van harte welkom.  

De medewerkers en 
vrijwilligers wensen u een 
prettige vakantie en zien u 
graag na de vakantie weer 
terug.

THEATERVOORSTELLINGEN NAJAAR 2021 NU TE ZIEN OP 
WEBSITE THEATER 
Wat kijken we uit naar het moment dat we iedereen weer mogen 
verwelkomen in ons theater. We hebben komend seizoen een zeer 

gevarieerd theater-en filmprogramma 
voor u klaar staan. 
Op de website van 
Theater de Molen is 
het theater-en 
filmprogramma 
najaar 2021 al te 
bekijken. De online 
kaartverkoop start op 
woensdag 1 
september! 

www.theaterdemolen.nl
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Stichting Perspectief
Molenstraat 54
6641 BK Beuningen
info@stg-perspectief.nl
Telefoon 024 – 675 09 39
ma. t/m vr. 09.00 – 17.00 uur

www.stg-perspectief.nl

• Theater De Molen
• Jeugd- en jongerenwerk
• Leefbaarheid in de dorpen
• Steunpunt Mantelzorg
• Vrijwilligers Informatiepunt
• Vervoer van deur tot deur
• Sport & Bewegen 55 plus
• Kunstroute Beuningen
• Ouderenadvies
• ‘t Praothuis
• Reparatiecafé
• Eetpunten
• Sozen

Onder andere:

WELZIJN VOOR 
IEDEREEN!

Dé organisatie voor 
welzijn, zorg, sociaal  
en cultureel werk

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