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

UITGIFTE 43 CORONA-EDITIE 4 NOVEMBER 2021

VIJFJARIG BESTAAN HARTENSOOS  
Op 28 oktober is het 5-jarig bestaan gevierd van de Hartensoos, 
een ondersteuningsinloop in Ewijk die iedere donderdagochtend 
plaats vindt. Er was live muziek, koffie met taart, een drankje en 
nadien lekker eten, dat werd gekookt door Eetpunt vrijwilligers. 

Voor Elise Buijs als coördinator, alle gastvrouwen en vrijwilligers 
van de Hartensoos en het Eetpunt was er een chocolade hart als 
dank voor hun inzet. 

Op de foto de gastvrouwen van de Hartensoos en de muzikanten.

MEDEDELING AAN DE 
DEELNEMERS VAN DE 
ACTIVITEITEN VAN PERSPECTIEF 
Nu de herfst aanbreekt merken we dat 
ook de verkoudheid toeslaat onder 
ons.  

Voor iedereen met klachten geldt: 
blijf thuis! 
 
We willen voorkomen dat 
anderen ziek worden. Heb 
je geen klachten: dan 
ben je van harte 
welkom!

ALZHEIMER CAFE BEUNINGEN 
Maandag 8 november 2021  
Start: 19.30. Einde: 21.00 uur.  
Inloop: vanaf 19.00 uur DROOM!  
Schoenaker 10 in Beuningen.  
Thema: “Leven op de dag”  

Toegang is gratis met QR-code en legitimatiebewijs.  
Houd zoveel mogelijk afstand.  
Blijf thuis bij klachten.  
 
Heeft u geen vervoer? Bel dan Buurt Vervoer Beuningen: 
024-7370555. 
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EEN COLLEGA AAN HET WOORD 
1. Wie ben je en wat is je functie? 

Mijn naam is Odette en ik ben één van de twee frontoffice-
medewerksters bij St. Perspectief.  

2. Hoe kijk je terug op deze corona-periode? 
Wat een bijzondere periode om in te werken! Toen na de eerste 
berichten over corona in begin 2020 het besluit kwam om 
instanties te sluiten, bleek al gauw dat welzijnswerk in het 
algemeen daar een uitzondering op was. Dus kreeg ik te horen dat 
mijn werk, in het Molenhuis, ‘gewoon’ door moest gaan. Ik heb dus 
van corona-dag 1 altijd mijn werk kunnen doen. Toegegeven, ook 
ik heb wel eens thuisgewerkt, maar door de bank genomen was ik altijd ‘op 
kantoor’. Zonder al mijn collega’s, dat is waar. En dat betekende voor mij dat ik me nog meer een spil 
in de organisatie voelde omdat de frontoffice te allen tijde bereikbaar moest blijven. Via de meest 
verschillende media stond ik allerlei personen te woord. Dat was een leuke uitdaging en het bracht 
de nodige diversiteit in mijn werk met zich mee. Inmiddels zijn vele activiteiten weer opgestart en is 
het Molenhuis weer een vertrouwde ‘duiventil’.  

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? 
Veel collega’s en vrijwilligers zijn geraakt door corona, zowel in hun werk als in privé-situaties. Omdat 
ik nou eenmaal dat eerste aanspreekpunt ben, hoor en zie ik veel. Ik probeer een luisterend oor te 
hebben, proactief te zijn waar mogelijk en zo een steentje bij te dragen. Met name als planner van 
het Buurt Vervoer, dat ook een taak is op de frontoffice, hoor en zie ik veel vrijwillige chauffeurs. Het 
Buurt Vervoer kwam helaas lange tijd stil te liggen en dus ook het werk voor deze grote groep 
vrijwilligers. Met velen bleef ik contact houden en iedereen reageerde maar met 1 opmerking: 
wanneer kunnen en mogen we weer? Daar bleek voor mij een enorme betrokkenheid uit en daar 
kunnen we als stichting, denk ik, alleen maar heel dankbaar voor zijn. Buurt Vervoer is inmiddels 
weer opgestart en de capaciteit is uitgebreid, dus de chauffeurs zijn weer lekker aan het rijden! 

4. Was er naast de corona-perikelen nog tijd om nieuwe ontwikkelingen in te zetten of 
projecten te lanceren? 
In opdracht van de organisatie kwam de uitvoering van de nieuwsbrief, het versturen ervan, bij de 
frontoffice te liggen. De nodige collega’s leveren copy aan, een andere collega maakt de nieuwsbrief 
in concept op, dan zijn er collega’s die er nog eens kritisch naar kijken en dan is het aan de 
frontoffice om de nieuwbrieven te versturen. Ongeveer 1500 per twee weken, waarvan 1200 per 
mail en 300 per post. Veel werk inderdaad, maar we krijgen vaak heel leuke reacties terug! En omdat 
ontwikkelingen niet stil staan en er ook ruimte was om dingen op afstand met elkaar te bespreken 
zijn we in het eerste corona-jaar druk geweest met de werkgroep Buurt Vervoer om twee nieuwe, 
volledig elektrische, auto’s aan te schaffen. Ze rijden alweer een tijdje en wat zijn we daar superblij 
mee! Deelnemers en chauffeurs trouwens ook! 
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GEZELLIG MET MENEER EN MEVROUW 
WILLEMS OP PAD.  
Op 20 oktober was het zover. Een ouder 
echtpaar dat noodgedwongen niet bij elkaar 
kan wonen is met medewerking van personeel 
van de Alde Steeg en de Stichting Perspectief 
samen op pad gegaan. 
Met de auto van het Buurtvervoer zijn zij 
rondgereden langs alle plaatsen die door hen 
samen vroeger op de fiets werden aangedaan. 
Langs de Waal op de Waalbanddijk naar 
Winssen en vervolgens naar Weurt waar 
beiden zijn opgegroeid. Onderweg genoten 
zij volop en werden vele herinneringen 
opgehaald. Na ruim een uur keerden we terug. 
Ze waren meer dan blij dat dit mogelijk werd 
gemaakt en bedankten mij als chauffeur vele 
malen. Ook ik heb genoten en ben dankbaar 
deze mensen te hebben mogen rijden. 

Een blije chauffeur van Buurtvervoer.

KLAVERJASSERS OPGELET,  
WIM ZOEKT SPELERS! 
Wim, echtgenoot van een van onze vrijwilligsters, 
woont nog niet zo heel lang in onze gemeente. 
Wim speelde in zijn vroegere woonplaats altijd 
klaverjas want dit is volgens zijn zeggen een 
spannend spel en een mooie manier om met 
mensen in contact te zijn. Klaverjas kan op allerlei 
niveaus worden gespeeld. Tot op heden heeft 
Wim in Beuningen nog geen mensen kunnen 
vinden die net als hijzelf helemaal warm lopen 
voor dit spel. Daarom heeft hij aan ons gevraagd 
om via deze nieuwsbrief een oproep te doen.  

Ten eerste voor mensen die net als Wim 
verknocht zijn aan 

klaverjassen en 
graag met een 
groep klaverjas 
willen spelen.  
Daarnaast heeft Wim 
aangeboden dat hij 
bij voldoende 
belangstelling 
(minimaal vier 
personen) les wil 
geven.  

Wil je meer weten of heb je belangstelling, 
dan kun je bellen met Perspectief:   
024 675 0939  
of mailen naar ellyhagen@stg-perspectief.nl 

EEN COLLEGA AAN HET WOORD-VERVOLG 
5. Waar komt jouw interesse voor je werk bij Perspectief vandaan? 
Ik ben gediplomeerd sociaal cultureel werkster met veel interesse in het kinderwerk. In de jaren 
tachtig kon ik in dat werkveld slechts als onbetaald beroepskracht werken. Ben toen een 
omscholingstraject gestart. Eerst heb ik mijn diploma secretarieel administratief medewerkster 
gehaald en tijdens mijn stage werd ik verzocht om de opleiding tot secretaresse te gaan volgen. Heb 
daarna altijd als secretaresse gewerkt in ziekenhuizen in heel Nederland en uiteindelijk een baan nog 
gehad binnen de verslavingsreclassering. Daarna ben ik via mijn vrijwilligerswerk bij St. Perspectief, bij 
de frontoffice terecht gekomen: ik heb nu eindelijk alles bij elkaar in 1 baan. En daar ben ik ontzettend 
blij mee! En dus hoop ik u nog veel nieuwsbrieven te mogen sturen.   

mailto:info@stg-perspectief.nl
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mailto:ellyhagen@stg-perspectief.nl


Molenstraat 54, 6641 BK Beuningen 024 6750939 info@stg-perspectief.nl  www.stg-perspectief.nl 4

NIEUWSBRIEF 4 NOVEMBER 2021

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Extra coronamaatregelen,  
meer aandacht voor basisregels 

 
Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt snel toe. De besme!ingen moeten omlaag.  

Daarom is per 6 november op meer plekken een coronatoegangsbewijs en mondkapje verplicht.  
De basisregels zijn extra belangrijk om jezelf en de mensen om je heen te beschermen.

2 november 2021

Per 6 november ook:

In het openbaar vervoer. 

 

In het professioneel personenvervoer.

Deze adviezen gelden per direct:

Werk minstens de hel" van de tijd thuis. 

 

Vermijd drukte onderweg en reis buiten de spits.

Per 6 november ook:

Op plekken rond het openbaar vervoer, zoals haltes,  
perrons en stations, en op vliegvelden. 

 
In publieke binnenruimtes, zoals supermarkten en  
winkels. 

 
In het mbo en hbo en op universiteiten. 

 
Bij bezoek aan contactberoepen, zoals kappers en 
fysiotherapeuten. 

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Testen1,5 meter afstand is  
een veilige afstand. 
 
Schud geen handen.

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

Horeca, zoals cafés en restaurants. 

 

Evenementen, zoals festivals en professionele  
sportwedstrijden. 

 
Kunst en cultuur, zoals theaters en bioscopen.

Terrassen. 

 

Doorstroomlocaties bij kunst en cultuur, zoals musea  
en monumenten. 
 

Doorstroomevenementen, zoals kermissen,  
met uitzondering van jeugdactiviteiten.  
 

Georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening vanaf  
18 jaar. 
 

Georganiseerde sportbeoefening op sportlocaties  
vanaf 18 jaar. 

 

Publiek bij amateursport vanaf 18 jaar.

Een mondkapje is niet verplicht op plekken waar je een 
coronatoegangsbewijs nodig hebt.

Hier heb je een coronatoegangsbewijs 
nodig:

Hier draag je verplicht een  
mondkapje:

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

	vijfjarig bestaan hartensoos
	mededeling aan de deelnemers van de activiteiten van perspectief
	Alzheimer cafe beuningen
	Elkaar anders ontmoeten - elkaar helpen op afstand
	Een collega aan het woord
	Een collega aan het woord-vervolg
	Gezellig met meneer en mevrouw willems op pad.
	Klaverjassers opgelet,  wim zoekt spelers!
	Werkjubileum Elise Buijs

