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

UITGIFTE 39 CORONA-EDITIE 8 SEPTEMBER 2021

WEEK VAN LEZEN EN SCHRIJVEN  
In Nederland hebben 2,5 miljoen 
volwassenen moeite met lezen, 
schrijven of rekenen. Daardoor hebben 
ze ook vaak moeite met een computer 
of een smartphone. Dat heeft veel 
gevolgen. Een baan vinden, gezond 
leven en grip hebben op je 
geldzaken is dan lastiger. 

Daarom organiseren we van  
6 t/m12 september de ‘Week van Lezen 
en Schrijven’,  waarbij we iedereen oproepen 
om in actie te komen, zodat meer mensen de 
kans krijgen om te leren lezen en schrijven. 
Dat is belangrijk, want onze samenleving 
wordt sterker als iedereen kan meedoen.  

Bij onze stichting zullen we bij de 
activiteiten van de eetpunten, de sozen en 
bij het project Lokaal Talent aandacht 
geven aan deze speciale week. 

KAART VERKOOP 
GESTART 
Sinds 1 september is de 
kaartverkoop van het najaar 
theaterprogramma gestart.  

 
De reserveringen stromen binnen!  
Voor meer info: 

www.theaterdemolen.nl  

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.theaterdemolen.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1KS9m8Glm9TefjIId3PRTzXTTBp3LZjfXpeZNSD0VLXvCdX0vnLN3Envk&h=AT2WeSAcPi9szOSExcM-tm4TXMbuoO_O_eTO0pp3p_E5vZpKGtT8FIRQsfIDn6NqyLR1Rhsgt9VcTr44MzLT_1bKAiYJPNBxpSLYYE2cwItEPCUTMHLGxZ9qbgAEIRht061xlv4&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2jxG4zzC43JgfNvnaIBFYRAkN_Ho5j7UMWaPiEVXfM3I1MlzoMenk5Z1Mh4SPJXx1CvNIolQweU6cJdU0uWKq3WmK9kBSjthkqbBXvk0PhpPtbs6VJkWjY_rYyh78v0iKjfzDXEqgYnmUzQ4MK8mIbm_KppJwl33JmIMrfpkPFWJTcIcWtuUER6vEzVIlBpEOdJk0
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EEN COLLEGA AAN HET WOORD 
1.Wie ben je en wat is je functie? 
Ik ben Femke Arts. Sinds 2010 ben ik werkzaam bij Stichting Perspectief. 
Ik ben onder andere actief als programmeur en coördinator van 
Theater de Molen, coördinator van de Kunstroute & exposities en als 
coördinator van de buurtsportcoaches van het project ‘Beuningen 
Samen in beweging’.  

2.Hoe kijk je terug op deze corona-periode? 
Het was een bizarre periode met enorme nieuwe uitdagingen. In het 
begin waren we naïef en dachten we dat we na een paar maanden 
van lockdown wel weer alles konden oppakken. 
Voor het theater heb ik hierdoor sommige voorstellingen wel 3x 
moeten verplaatsen en alle theaterbezoekers steeds weer opnieuw 
hiervan op de hoogte moeten stellen. Het thuiswerken was wennen, zoeken naar nieuwe 
communicatievormen om in contact te blijven met je collega’s, vrijwilligers en je doelgroepen en 
telkens maar weer schakelen na elke persconferentie met nieuwe corona maatregelen.  
We zaten de eerste maanden vol ideeën en waren enthousiast, maar vanaf januari 2021 kwam het 
besef dat we er helaas nog lang niet waren. De kracht van het aanpassen, schakelen en flexibel zijn 
blijft gelukkig heel sterk aanwezig binnen ons team.  

3.Vrijwilligers en collegae zijn heel belangrijk in het werk van Perspectief, hoe ga je met ze om? Hoe 
hebben zij de periode beleefd? Wat hoor je van hen? 
Ineens viel er zoveel weg voor de vrijwilligers. Geen avondje theater draaien of gezellig achter de bar 
staan en de theaterbezoekers voorzien van een drankje. Geen bezoekjes aan de deelnemende 
kunstenaars voor de Kunstroute. Om toch in contact met elkaar te blijven, zijn we online overleggen 
gaan organiseren zodat we voor de Kunstroute toch alles konden blijven voorbereiden. Het moment 
dat we weer in het Molenhuis bij elkaar konden komen, was voor iedereen een verademing. Onze 
theatervrijwilligers hadden elkaar ruim een jaar niet gezien. Tijdens onze zomerafsluiting was iedereen 
dus ook volop met elkaar aan het bijkletsen. 

4.Was er naast de corona-perikelen nog tijd om nieuwe ontwikkelingen in te zetten of projecten te 
lanceren? 
We hebben diverse online activiteiten aangeboden en hadden het plan om een online Muziek 
Carrousel te organiseren, waarbij enthousiaste muzikanten zouden optreden in onze theaterzaal. We 
hebben de opnames hiervoor niet kunnen laten doorgaan, omdat we alweer ingehaald werden door 
strengere corona-maatregelen.  
Voor het cultuurbeleid zijn tijdens de corona-periode op de achtergrond nieuwe ontwikkelingen in 
gang gezet die hopelijk de komende tijd meer en meer gepresenteerd zullen gaan worden.  

5.Waar komt jouw interesse voor je werk bij Perspectief vandaan? 
Perspectief brengt welzijn en cultuur samen. Cultuur draagt bij aan een 
positieve gezondheid, verkleint het sociale isolement en het geeft een nieuwe 
mogelijkheid van verrijking van de geest en persoonlijke ontwikkeling.  
Het geeft mij veel voldoening om samen met collega’s binnen Perspectief 
hier een bijdrage aan te kunnen leveren. 
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EEN ZOEKPLAATJE 
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STG. PERSPECTIEF EN GONNY KALDENHOVEN KRIJGEN TITEL TAALHELDEN BEUNINGEN 2021 
 
Laaggeletterdheid komt vaker voor dan je denkt. Voor mensen met lees- en schrijfproblemen of 
problemen met het gebruik van de computer is de stap naar een taal- of computercursus vaak groot. 
Dat is jammer, want deze vaardigheden kunnen je leven veranderen! Mensen die laaggeletterden 
helpen om geschreven taal te begrijpen of de computer te gebruiken zijn helden. Taalhelden. Daarom 
reikte de gemeente op maandag 6 september tijdens de Week van Lezen en Schrijven de Beuningse 
Taalheldenprijzen uit aan onze grootste Taalhelden van dit jaar. 

De winnaars van de doorgeef medailles hebben een bijzonder verhaal. Het zijn personen die 
laaggeletterdheid signaleren, het taboe doorbreken en mensen die moeite hebben met lezen en 
schrijven wijzen op taalcursussen.  
Sinds de komst van corona is het voor veel mensen lastig om contacten te onderhouden. Daarom is 
Perspectief gestart met een tabletcursus. Elly Hagen en Shyrania Coffie van Stichting Perspectief zijn 
daarom taalhelden.  

Foto: Eufride Klein Rouweler (directeur) neemt namens Elly en Shyrania de prijs in ontvangst, apetrots 
en blij verrast.  

Uit het juryrapport: “Door het Tabletproject hebben veel mensen hun stappen op de digitale snelweg 
kunnen zetten. Daarmee draagt het bij aan de zelfredzaamheid van mensen, maar ook de bestrijding 
van de eenzaamheid. Dat is hard nodig in deze tijd. Perspectief heeft een geheel nieuwe doelgroep 
aangeboord. Dat is innovatief en het stemt hoopvol voor de toekomst!” 

Bij Stichting Perspectief zullen we bij de activiteiten van de eetpunten, sozen en Lokaal Talent 
aandacht vragen voor deze speciale week van lezen en schrijven. 
Kent u iemand die moeite heeft met lezen of schrijven? Of heeft u daar zelf moeite mee? Praat erover 
via het speciale telefoonnummer 0800 023 4444 of kijk op www.daarhebjerechtop.nl. 

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
http://www.daarhebjerechtop.nl
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BUITENSPELEN OP DE DIJK MET SPEELOSAURUS EN HET DIJKMAGAZIJN 
Woensdagmiddag 15 september kunnen kinderen buitenspeelgoed van de Speelosaurus uitproberen 
bij Het Dijkmagazijn. Hoe is het om te skeeleren op de dijk en is twisterhoops te spelen in het gras? 

De Speelosaurus leent speelgoed uit. Van bordspellen tot prinsessenkastelen. En buitenspeelgoed! Dat 
is bij Het Dijkmagazijn en op de dijk uit te proberen. Reuzenmikado bijvoorbeeld. Want dat is ook leuk 
om te lenen als je een verjaardagsfeestje geeft. Van de Gruffalo zijn er natuurboekjes waarmee je op 
onderzoek kunt gaan in het groen. Lekker buiten spelen op de dijk! 

Waalwoemi: Buiten spelen met Speelosaurus, woensdag 
15 september 2021 van 15.00-16.30 uur.  
Het Dijkmagazijn, Dijk 41 Beuningen. Max. 20 kinderen 
van 6 tot 13 jaar. Deelname € 2,50.  
Aanmelden is nodig: www.dijkmagazijnbeuningen.nl. 

Deze Waalwoemi-activiteit is mogelijk gemaakt door 
Beuningen Samen in Beweging. 
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VACATURES 
Vanwege langdurige ziekte van een medewerker is 
Perspectief op zoek naar tijdelijke vervanging van een 

Sociaal Cultureel Werker (SCW) 

voor 24 uur per week 

De SCW werkt intensief samen met diverse 
doelgroepen en heeft een HBO diploma. Hij/zij 
ondersteunt initiatieven en voert projecten uit 
waaronder het vinden en binden van vrijwilligers 
middels de website: www.geldersehanden.nl/
Beuningen  Reactie vóór 4 oktober 2021. 

————————————————————————————————————————- 

Perspectief heeft een Toezichthoudend Bestuur dat 
bestaat uit zes leden. Vanwege de aflopende termijn van 
een bestuurslid komen wij graag in contact met een:	

Bestuurslid m/v 

Het bestuurslid is woonachtig in de gemeente Beuningen 
en heeft affiniteit met de doelstellingen van de organisatie. 
Het bestuur vergadert 8 keer per jaar. Reactie voor 28 
september 2021 

De uitgebreide vacaturetekst kunt u vinden op www.stg-
perspectief.nl  

SEPTEMBER 2021
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12.00 - 17.00 UUR

18 19
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FIETSEN LANGS DE WAAL, BOEIENDE FIETSTOCHTEN VOOR JONG EN OUD 
Hoe kun je de Waal beter ontdekken dan met de fiets? Tijdens een afwisselende fietstocht op zondag 
19 september neemt deskundige gids Johan Bouwman u mee naar interessante en verborgen plekjes 
langs de boeiende rivier. Er zijn meerdere afstap momenten om te genieten van het landschap of als 
rustmomentje. Onderweg geniet u van het lekkerste fruit dat in één van de vele fruitstalletjes te koop is.  

Dit jaar is er extra aandacht voor de watersnood van 1995 in het Land van Maas en Waal. Het 
stroomgebied van de Waal is in het verleden vaak overstroomd geweest. Vele overblijfselen hiervan zijn 
nog waar te nemen in het mooie landschap. Wat is er gebeurd om te zorgen dat we “droge voeten” 
kunnen houden? Welke veranderingen zijn zichtbaar in het landschap? Dit gaan we van dichtbij 
bekijken.  

Bij “Fietsen langs de Waal“ gaat het niet om 
de sportieve prestatie, maar om een 
afwisselende en boeiende middag.  
Voor deelname is een e-bike geen vereiste. 
De tocht is 30 km en duurt circa 3,5 uur. 

Data: zondag 19 september 2021. 
Verzamelen om 12.15 uur. Deelname: € 7,50 
euro per persoon.  
Vertrekpunt: Het Dijkmagazijn, Dijk 41 
Beuningen. Op zaterdagen en zondagen is 
dijkterras van Het Dijkmagazijn geopend. 
Meer informatie en aanmelden: 
www.fietsenlangsdewaal.nl.  

vr 17 t/m zo 26 september 
Za 18 & Zo 19

september
Zondag 19
september

Woensdag 22
september

Donderdag 23
september

Di 21 & wo 22
september

Kunstroute Beuningen
Tijdens dit weekend
presenteren diverse
kunstenaars hun
kunstwerken in hun atelier
of tijdelijke expositieruimte.

Deze route kun je fietsend
doen, zo blijf je in beweging.

Informatie
Twee gratis
proeftrainingen
In de Tinnegieter
Meer info?
tc@challengebeuningen.nl

Informatie:
Gratis
In de Tinnegieter
Check hazenkamp.nl
voor info over de lessen
en tijden

Informatie:
12:00-17:00 uur
32 locaties door de hele
gemeente
kunstroutebeuningen.nl

Informatie:
8:00-15:00 uur
Voor alle leeftijden
Aanmelden verplicht via:
actiefontmoeten.nl

Informatie
4 t/m 7 jaar
Inloop 14:30-16:30 uur
Aanmelden via
dijkmagazijnbeuningen.nl

Beuningen sport & beweegt
organiseert een uitgebreid
programma met o.a.
wandeltochten,
fietstochten, trailrun en
diverse clinics.

Actief ontmoeten
Het dijkmagazijn zet een
parcours uit dwars door
het natuurgebied. Om het
helemaal spannend te
maken komt er ook een
touwenparcours tussen de
bomen. Pret verzekerd en
erg gezond. 

Kleuterstormbaan
Maak kennis met lessen van de
Hazenkamp. Zelfs de hele
kleintjes zijn welkom. Zie
hieronder het aanbod:

Ouder-Peuter gym (1,5-4 jaar)
Turnen (4 – 12 jaar) 
Free Running (7 – 12 jaar) 

Kennismakingslessen

 
 
 

Meer info?
beuningensamenin

beweging.nl

Ben jij tussen de 6 en 14
jaar? Doe dan mee met één
van onderstaande
basketbaltrainingen:

6 t/m 9 jaar: 18:00-19:00
10 t/m 14 jaar: 19:00-
20:00/20:30 uur

Challenge Basketball
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