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

UITGIFTE 42 CORONA-EDITIE 20 OKTOBER 2021

HULP BIJ PAPIEREN 
CORONABEWIJS EN 
CORONACHECK APP 
Met de coronacheck app of 
het papieren bewijs, bewijs 
je dat je gevaccineerd of 
negatief getest bent, of dat je 
eerder corona hebt gehad.  

Je kunt de coronacheck app gebruiken voor toegang tot 
bepaalde plekken. Denk hierbij aan een restaurant, feestje, 
theater of bioscoop, maar ook om naar andere landen te reizen. 
Lukt het je zelf niet? Stichting Perspectief biedt hulp bij het 
activeren van de app of het printen van het papieren bewijs. 
Neem dan contact op om een afspraak te maken. Ook voor 
andere administratieve vragen kun je contact met ons opnemen. 
Denk hierbij aan vragen over formulieren, brieven, aanvragen en 
het ordenen van administratie.  

Stichting Perspectief 024-6750939 of info@stg-perspectief.nl 

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? 
Hallo, ik ben Karin Uytdewilligen, 53 jaar, en administratief medewerker. Ik 
ben bijna 30 jaar getrouwd met Gerard. We hebben twee kinderen, 
Stephan en Melanie, en hond Binck. Oorspronkelijk kom ik uit Doetinchem 
en na verschillende verhuizingen kwamen we 15 jaar geleden in 
Beuningen terecht. Nadat we een beetje gesetteld waren wilde ik graag 
weer een leuke baan. En die vond ik bij Stichting Perspectief, waar ik nu 
alweer bijna 13,5 jaar met veel plezier werk! Naast alle financiële 
werkzaamheden, ben ik ook voor de verhuur van de ruimtes in het 
Molenhuis verantwoordelijk en vervang ik indien nodig de collega’s van 
de Frontoffice/Buurtvervoer planning. Dat brengt dan automatisch 
contacten met klanten met zich mee en dat vind ik ook erg leuk. 

2. Hoe kijk ik terug op een afgelopen corona-jaar? 
Corona maakte alles in een klap anders. Zowel privé als op het werk.Mijn financiële werk 
was nog niet volledig gedigitaliseerd, dus dat bracht even wat uitdaging met zich mee. Alle ordners 
en stukken gingen dus, samen met een laptop en extra beeldscherm, mee naar huis. De 
werkzaamheden voor verhuur en buurtvervoer stopten helemaal. Aangezien iedereen ineens thuis 
werkte, was het een drukke bedoeling en zochten we voor iedereen een fijne werkplek. Het bracht 
echter ook leven in huis en we konden weer samen gezellig lunchen tussen de middag. Doordat er in 
het Molenhuis een minimaal aantal mensen aanwezig moest zijn, koos ik er wel zo snel mogelijk voor 
om toch weer echt naar het werk te gaan. Dat kon op een goede en veilige manier en ik werd daar 
echt gelukkiger van.  

3. Vrijwilligers en collega’s zijn heel belangrijk, hoe ga je met ze om? 
De collega’s en vrijwilligers bij Perspectief vormen een fijn team! Met vrijwilligers heb ik vanwege 
mijn werk wat minder contact. Tussen collega’s is er veel contact. Per mail, in een groepsapp en 
gelukkig zien en spreken we elkaar nu ook weer in het Molenhuis! Zo zijn we altijd goed in contact 
over projecten en ander werk, maar er is ook altijd belangstelling en tijd voor elkaars 
privéomstandigheden. Het team heeft veel voor elkaar over. Vervanging van werkzaamheden is nooit 
een probleem. Tijdens de lockdown hadden we koffiemomentjes via Teams. Met een aantal collega’s 
ben ik ook privé bevriend. Hoe mooi kan het zijn? 

4. Was er naast de coronaperikelen nog tijd om nieuwe ontwikkelingen in te zetten of 
projecten lanceren? 
Vanwege Corona lagen veel projecten stil en merkte ik echt dat mijn werkzaamheden daardoor ook 
minder werden. Dat gaf me tijd om de administratie verder te digitaliseren en veel controles uit te 
voeren. Nu alles weer terug naar normaal gaat, kan ik daardoor op een betere manier verder.  

5. Waar komt je interesse voor je werk bij Perspectief vandaan? 
Mijn werk bij Perspectief sloot naadloos aan bij eerder werk dat ik eerder deed bij een 
accountantskantoor. De contacten die ik met collega’s, vrijwilligers en klanten heb bij Perspectief zijn 
echter anders, socialer. Dat is fijn werken. Stichting Perspectief is er voor de inwoners van Beuningen. 
Ik ben er trots op om daar deel van uit te mogen maken!
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DAT VERDIENT EEN BLOEMETJE 2021 
Een klein gebaar met een groot effect! Veel 
mensen in Nederland verlenen mantelzorg. 
Daarom is 10 november uitgeroepen tot de 
landelijke Dag van de Mantelzorg.  

In de gemeente Beuningen worden 
mantelzorgers (jong en oud) in het kader 
van de Dag van de Mantelzorg verrast met 
een gratis mantelzorgbloemetje.  

Ken je een mantelzorger die langdurig zorg 
verleent en waarvan je vindt dat hij/zij als 
waardering een bloemetje verdient? Op 
woensdag 10 november wordt er dan door 
vrijwilligers van Stichting Perspectief een 
bloemetje thuisbezorgd. 

Let op! Het is niet zo dat mantelzorgers 
die vorig jaar of al eerder zijn aangemeld 
vanzelfsprekend een bloemetje krijgen.  

Vind je dat iemand een bloemetje verdient, 
dan moet je deze aanmelden!  

Aanmelden kan tot uiterlijk 27 oktober via 
https://stg-perspectief.nl/presentje-
mantelzorger of bel Stichting Perspectief 
024-6750939.

Leste Mert
buffet 

2 november '21

 
 
 

Team Stichting Perspectief,

vrijwilligers Eetpunt Winssen

E E T P U N T  W I N S S E N

 A A N V A N G  B U F F E T  1 2 . 0 0  U U R  

 

O N T M O E T I N G S C E N T R U M  D E  P A U L U S

M O L E N S T R A A T  2  I N  W I N S S E N

Wilt u mee eten?

Kosten € 7,50 p.p 

(graag gepast betalen)

 

Aanmelden kan tot 29 oktober a.s .  

via Stichting Perspectief  

024-6750939  

info@stg-perspectief .nl  

of via de seniorenvereniging Winssen,  

Ans kersten

06-28338144

info@seniorenwinssen.nl

 

mailto:info@stg-perspectief.nl
http://www.stg-perspectief.nl
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ALZHEIMER CAFÉ BEUNINGEN ZOEKT 
GESPREKSLEIDER(S)/PRESENTATOR(EN)
Het Alzheimer Café Beuningen is een maandelijkse 
informele bijeenkomst voor mensen met een vorm 
van dementie en biedt gezelligheid, muziek en 
verrassende ontmoetingen. Tijdens de informele 
bijeenkomsten wordt allerlei informatie gegeven over 
dementie en kunnen ideeën en ervaringen worden 
uitgewisseld met lotgenoten. Op dit moment is er bij 
het Alzheimer Café Beuningen behoefte aan enkele 
gespreksleiders. 

Heeft u interesse in deze vrijwilligersfunctie? 

Neem dan contact op met coördinator Annette 
Goeman: annette@goeman.info of met 
gespreksleider Ger Loeffen: 06 - 53831426/
mail: ger.loeffen@wxs.nl 

Als gespreksleider bent u een vertrouwd gezicht van 
het café en bent u de regisseur van de avond. Samen 
met de leden van de werkgroep agendeert u 
onderwerpen die voor mensen met dementie en hun 
betrokkenen interessant kunnen zijn. Tijdens de 
avonden leidt u samen met een tweede 
gespreksleider de gesprekken. Interactie van de 
bezoekers wordt zeer gewaardeerd. Samen met de 
leden van de werkgroep zorgt u voor een veilige en 
prettige sfeer waarin de bezoekers zich op hun 
gemak voelen. Twee speciale trainingen voor 
gespreksleiders worden aangeboden door Alzheimer 
Nederland. 

Het Alzheimer Café Beuningen wordt van september 
tot en met juni, elke tweede maandag van de maand 
gehouden in Droom Beuningen aan de Schoenaker.

TELEFONISCH SPREEKUUR VOOR 
VRAGEN OVER HET OPENBAAR VERVOER 

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen 
met het OV? 

Maak dan gebruik van het telefonisch 
spreekuur en bel 038 – 303 70 10. 

Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 
uur  
Dinsdag en donderdag van 13.30 tot 
15.00 uur  
Maandag en woensdag van 18.30 tot 
20.00 uur  

OV-ambassadeurs geven antwoord op 
uw vragen over het gebruik van het OV.  

Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart 
aanvraagt of hoe de 40% korting voor 
samen reizen werkt?  
Wilt u meer weten over de 
coronamaatregelen in het OV of 
informatie over verlenging van 
abonnement, keuzedagen en/of bent u 
(onverwacht) noodgedwongen 
afhankelijk van OV maar u weet nog niet 
hoe het werkt?  

Meer informatie: 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur 

De OV-ambassadeurs helpen u graag op 
weg! 

mailto:info@stg-perspectief.nl
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