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

UITGIFTE 40 CORONA-EDITIE 22 SEPTEMBER 2021

EETPUNT BEUNINGEN GAAT 
STARTEN 
We gaan weer starten met het 
eetpunt in het Molenhuis. 
Iedere eerste dinsdag van de 
maand. We eten van 12.30 
uur tot 13.30 uur. De kosten 
zijn 7,50 per persoon. Als u 
mee wilt eten graag uiterlijk 
donderdag voorafgaand aan de dinsdag opgeven. 

Na het eten kunt u natuurlijk blijven voor een kopje koffie of thee. Aanmelden voor 
Eetpunt Beuningen bij info@stg-perspectief of maaikevandersterren@stg-
perspectief.nl of bel 024-6750939.

JEUGDLINTJE: MELD JOUW BEUNINGSE BUITENGEWONE HELD 
AAN!  
Wie verdient een jeugdlintje? De gemeente Beuningen is op zoek 
naar jongens en meisjes die een jeugdlintje verdienen. Dit is een prijs 
voor kinderen van 6 tot en met 18 jaar die zich op een bijzondere 
manier hebben ingezet voor anderen. 

Dat kan van alles zijn: bijvoorbeeld het helpen van een zieke 
buurvrouw, geld inzamelen voor een goed doel of het vrijwillig 
inzetten bij de voetbalclub. Voorwaarde is wel dat de jongere dit 
meer dan een jaar doet/deed. Daarvoor mag hij of zij wel in het 
zonnetje worden gezet! Meld deze held nu aan voor een jeugdlintje!  
De gemeente Beuningen reikt lintjes uit aan deze jongeren om van 
Beuningen een nog mooiere gemeente te maken. De uitreiking is op 
of rond de Internationale Dag van de Rechten van het Kind (dit jaar is 
dat op vrijdagmiddag 19 november) of tijdens een bijzondere 
gelegenheid (jubileum of feest). 
 
Aanmelden Ken je een jonge held 
die iets bijzonders heeft gedaan? 
En wil je hem of haar in het 
zonnetje zetten? Aarzel dan niet 
en meld hem of haar aan voor 
het jeugdlintje. Controleer de 
voorwaarden op 
www.beuningen.nl/
jeugdlintje. Je kunt jouw 
held het hele jaar door 
aanmelden.

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


Molenstraat 54, 6641 BK Beuningen 024 6750939 info@stg-perspectief.nl  www.stg-perspectief.nl 2

EEN COLLEGA AAN HET WOORD 
1. Wie ben ik? 
 
Hallo, ik ben Maaike Gietemans en kom uit Gennep. Ik ben na mijn 
opleiding als verpleegkundige gaan werken bij “Dichterbij” 
(verstandelijk gehandicapte zorg) in Gennep/Ottersum. Daarna 3 jaar 
als verpleegkundige bij “Buurtzorg Gennep”. Omdat ik in de 
weekenden werken niet meer altijd fijn vond, ben ik op zoek gegaan 
naar een andere baan. Zo kwam ik bij Perspectief. Ik werk bij 
dagverzorging ’t Praothuis en de Molensoos. 

2. Hoe kijk ik terug op een afgelopen corona-jaar?  
 
Ik kijk terug met een dubbel gevoel. Enerzijds was het heel naar, 
maar anderzijds heeft het ook veel gebracht. Als ik bijvoorbeeld kijk 
naar de deelnemers  van de Molensoos en de dagverzorging, ken ik 
de mensen nu veel beter dan voorheen. We hadden veel telefonisch contact en door wekelijks te 
bellen heb je een intiemer contact samen. Mensen vertellen dingen die ze normaal gesproken niet 
hadden kunnen of durven delen. Het was wel intens, vaak ook verdrietige verhalen. Mensen die het 
zwaar hadden en eenzaam waren. Ze waren blij met onze telefoontjes en dat geeft positieve energie. 

3. Vrijwilligers en collega’s zijn heel belangrijk in het werk bij Perspectief, hoe ga je met ze 
om? Hoe hebben zij dit jaar beleefd? Wat hoor je van hen? 
 
Collega’s zijn voor mij heel belangrijk. We hebben een geweldig team bij Perspectief en ik ben blij 
dat ik daar deel van uit mag maken. Het contact met collega’s was natuurlijk ook anders, maar we 
hielden de lijntjes kort en wisten we elkaar te vinden. Een telefoontje, beeldbellen en meetings met 
Teams werden wekelijks gepland.  
Ook met vrijwilligers hadden we vaak contact. Zij hebben regelmatig een kaart naar de deelnemers 
gestuurd en toen het weer mocht ook bezoek gebracht aan de deur. Zo hebben we samen de zorg 
gedragen. 

4. Was er naast de corona –perikelen nog tijd om nieuwe ontwikkelingen in te zetten of 
projecten te lanceren?  
 
We hebben gevraagd of kinderen van kinderdagverblijf “Kion”een leuke kaart wilden maken voor 
onze deelnemers. Deze hebben we verstuurd en de deelnemers waren er erg blij mee.  

5. Waar komt jouw interesse voor je werk bij Perspectief vandaan?  
 
Werken met mensen, vooral kwetsbare mensen, heb ik altijd altijd al heel fijn gevonden. Kijken naar 
wat de mogelijkheden zijn en niet naar wat niet meer mogelijk is. Mensen samen brengen. Maar ook 
het contact met mantelzorger(s)  vind ik heel belangrijk. 
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THEATER DE MOLEN WEER OPEN MET EEN UPDATE CORONA MAATREGELEN 
Na een lange periode van 
gesloten deuren, gaat het 
theater vanaf 25 september 
weer volledig open! Om je te 
mogen toelaten in onze 
theaterzaal, dien je een corona 
toegangsbewijs te kunnen tonen. Ook onze 
horeca en foyer zijn weer geopend! Voor 
de seniorenbios-middag op vrijdag 24 
september zullen we ons nog aan 2/3 
zaalcapaciteit en de 1,5-meter regel 
moeten houden.  

Hoe gaat het in z’n werk? 
Als bezoeker dien je bij binnenkomst een 
corona toegangsbewijs te tonen. Dat geldt 
voor iedereen vanaf 13 jaar. Een corona 

toegangsbewijs is een negatieve testuitslag óf een vaccinatiebewijs óf een bewijs dat je 
hersteld bent van Corona. Via de CoronaCheck-app kun je dit bewijs aanmaken in de 

vorm van een QR-code op je mobiele telefoon. Heb je geen mobiele telefoon of heb je 
de CoronaCheck-app niet op je telefoon? Dan kun je het corona bewijs ook uitprinten via 

https://coronacheck.nl/nl/print/. Meer informatie is te vinden op 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/
coronatoegangsbewijs 

In de servicemail die je een paar dagen voor je theaterbezoek ontvangt, besteden we ook nog 
aandacht hieraan als reminder. 
Kan of wil je niet aan de voorwaarden van het corona toegangsbewijs voldoen, dan kunnen wij je 
helaas niet toelaten tot ons theater. Heb je al kaartjes gereserveerd, laat dit dan zo snel mogelijk weten 
via info@theaterdemolen.nl 

Alleen online kaartverkoop 
De toegangskaarten voor de voorstelling/film kunnen alleen online besteld worden via onze website 
www.theaterdemolen.nl. De kassa is tijdens de middag/avond niet geopend. 

Aanvullende bestelvoorwaarden: 
Mocht je in de dagen voor of op de dag van de voorstelling koorts, 
verkoudheids- en/of corona-gerelateerde klachten hebben of 
heeft één van je huisgenoten deze klachten, dan kun je je tickets 
tot 12:00 uur op de dag van de voorstelling kosteloos 
annuleren of laten omzetten in een voucher via 
kassa@theaterdemolen.nl. 

https://coronacheck.nl/nl/print/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs
mailto:info@theaterdemolen.nl
http://www.theaterdemolen.nl/
mailto:kassa@theaterdemolen.nl
mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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PANNENKOEKEN ETEN BIJ DE MOLENSOOS  
Ieder jaar gaat ondersteuningsinloop de Molensoos  
met de gasten en vrijwilligers pannenkoeken eten bij 
pannenkoekenhuis “Den Tol” in Beuningen.  

Vanwege de Corona maatregelen zijn we dinsdag 7 
september jl. niet naar het restaurant zelf geweest maar 
in het Molenhuis gebleven om daar van de heerlijke 
pannenkoeken te genieten. Aansluitend hebben we 
gezellig met z’n allen bingo gespeeld. Het was anders 
dan anders maar zeker een heerlijke dag!!

ACTIVITEIT IN HOTSPOT: 

in Ontmoetingscentrum de PaulusBuurtontbijt
Burendag in 

Winssen

Leuk &

gezellig!

Molenstraat 2, 6645 BT

Winssen

Ontbijt van 9.00 tot 12.00 uur.

Kosten zijn € 3,50 p.p. 

Aantal personen per buurt

opgeven voor 22 september

Er wordt rekening gehouden met de

geldende corona maatregelen. 

info@depauluswinssen.nl of

06-20811666

Zaterdag

25 september
2021

SENIORENBIOS START WEER 
Vrijdag 24 september kunt u weer gezellig naar 
de seniorenbios in Theater de Molen. De film 
Bulado, gouden kalf winnaar 2020, start om 
14.00 uur. Deze film gaat over de eigenzinnige 
Kenza (11) die dreigt verstrikt te raken in de 
botsende levenswijzen van haar rationele vader 

en spirituele opa. 

De seniorenbios 
wordt door VvSB 
organiseerd in 
samenwerking 
met Theater de 
Molen. 

Meer informatie kunt u vinden op 
www.theaterdemolen.nl  

Entree 7,50 euro, inclusief koffie/thee en iets 
lekkers.

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
http://www.theaterdemolen.nl
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IMPRESSIE VAN DE KUNSTROUTE 2021 

Afgelopen weekend (18 en 19 september) presenteerden 
diverse kunstenaars hun kunstwerken in hun atelier of 
tijdelijke expositieruimte.  

Er waren maar liefst 31 locaties met 
deelnemende kunstenaars. 

Dit jaar was er een exclusieve 
expositie in het 
gemeentehuis met 
kunstwerken van Huub en 
Adelheid Kortekaas, 
Ineke Christiaans en 

Hans van Kuijk.  

Deze exclusieve expositie is nog te bezoeken tot eind 
oktober tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. 

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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SCHOLINGSBIJEENKOMST 4 OKTOBER 2021 
In de ‘Week van de ontmoeting’ in 
Beuningen wordt er speciaal voor 
vrijwilligers een scholingsbijeenkomst 
georganiseerd in Theater de Molen, 
Molenstraat 54, Beuningen.  

Komt u ook? 
Opgeven is mogelijk t/m 1 oktober via 
de site www.theaterdemolen.nl.  
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Er kunnen maximaal 50 personen aan 
deze scholing deelnemen.  

PROGRAMMA 4 OKTOBER 
14.30 uur  
Inloop. Denkt u aan uw corona 
toegangsbewijs en legitimatie?  

15.00 uur  
Welkom door Eufride Klein Rouweler, 
directeur Stg. Perspectief en  
Frans Houben, wethouder gemeente 
Beuningen  

15.10 uur  
Resultaten uit de gezondheidsmeter van 2020 met de belangrijkste cijfers over eenzaamheid door  
Bas Vosbeek, gezondheidsmakelaar GGD  

15.30 uur  
Eenzaamheid update. Actuele inzichten in de aanpak om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen 
door Daan de Bruijn, senior onderzoeker Movisie 

15.45 uur  
Pauze  

16.15 uur tot 17.00 uur  
Keuze uit twee workshops: 

1 ‘Ontmoeten en in gesprek’ door Dominique Ebbeng, Pro Persona Connect.  

Wat maakt een gesprek waardevol? In deze workshop bespreken we samen een aantal aspecten die 
invloed hebben op het verloop van een gesprek. Uiteindelijk doe je het voor de ander, maar hoe beter 
jij je voelt, hoe beter je de ander kan helpen. 

2 ’Signaleren van eenzaamheid’ door Daan de Bruijn, Movisie. 

Waaraan herken je of iemand te maken heeft met gevoelens van eenzaamheid en als je signalen 
herkent, wat kun je er vervolgens mee doen als je je zorgen maakt? Weet je waar inwoners terecht 
kunnen?

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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NETWERKBIJEENKOMST  
‘SAMEN ANDERS NAAR 
EENZAAMHEID KIJKEN’  
Voor werkgroepleden, professionals 
en geïnteresseerden in het kader van  
de ‘Week van de ontmoeting’ in 
Beuningen.  

Nu de samenleving meer open gaat 
en we elkaar weer vaker kunnen 
ontmoeten, willen we graag met u in 
gesprek over de aanpak van 
eenzaamheid in Beuningen. Waar 
zetten we op in, waar kunnen we van 
elkaar leren en waar kunnen we 
elkaar versterken?  
Bent u er ook bij? 

De netwerkbijeenkomst vindt plaats 
in Theater de Molen, Molenstraat 54, 
Beuningen. 
 

Opgeven is mogelijk t/m 1 oktober via de site van www.theaterdemolen.nl.  
Er zijn geen kosten aan verbonden. 

PROGRAMMA NETWERKBIJEENKOMST 4 OKTOBER 
19.00 uur  
Inloop. Denkt u aan uw corona toegangsbewijs en legitimatie?  

19.30 uur  
Welkom door Eufride Klein Rouweler, directeur Stg. Perspectief  

19.35 uur  
Resultaten uit de gezondheidsmeter van 2020 met de belangrijkste cijfers over eenzaamheid. 
Herkennen we deze cijfers en wat betekent dit? Door Ylva Koopman, Kim van Merwijk en Bas Vosbeek 
van de GGD  

20.15 uur  
In gesprek met aanwezigen over het vervolg van de Beuningse aanpak: Samen anders naar 
eenzaamheid kijken, door Daan de Bruijn, senior onderzoeker Movisie 

20.45 uur  
Afsluiting en netwerken met een hapje en drankje 

21.30 uur Einde netwerkbijeenkomst 

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