
Elkaar anders ontmoeten - elkaar 
helpen op afstand 

4 & 5 Mei 2020; 
samen stilstaan bij  
75 jaar vrijheid 
4 & 5 Mei gaan dit jaar 
anders gevierd worden.  
De activiteiten rond 4 & 5 
mei vinden door de corona 

omstandigheden vooral vanuit huis plaats.  

Het Nationaal Comité 4 & 5 mei vraagt aan heel Nederland om op 4 mei 
de vlag thuis de hele dag halfstok te hangen ter nagedachtenis van de 
oorlogsslachtoffers en op 5 mei de vlag uit te steken om de vrijheid uit 
te dragen en als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden hebben 
bevrijd.  


De Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam gaat in 
aangepaste vorm door, zonder publiek en onze koning zal daar een 
speech houden. De Nationale Herdenking wordt live uitgezonden door 
de NOS. Zoals ieder jaar wordt tijdens de Nationale Herdenking om 
19.58 uur het signaal Taptoe geblazen, gevolgd door twee minuten 
stilte om 20.00 uur. 


Het Nationaal Comité roept alle blazers van Nederland op het Taptoe 
signaal mee te spelen vanuit huis. Na de twee minuten stilte klinkt het 
Wilhelmus. Het Nationaal Comité nodigt iedereen uit om thuis mee te 
zingen.  
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HELP JIJ MEE DE 
OUDEREN TE 
BEREIKEN? 
Voor een nieuwe 
activiteit zijn wij, 
Tess en Elly, op zoek 
naar draaischijf- 
telefoons van het 
model T65 (PTT) 

zoals op bijgevoegde foto is afgebeeld.  
Waarom specifiek deze telefoon?  
Deze draaischijf telefoon is geschikt voor het 
ombouwen naar een wonderfoon voor 
kwetsbare ouderen. Een wonderfoon kan 
muziek van vroeger afspelen of een verhaal 
vertellen door het gewenste nummer te 
draaien. Ben of ken jij iemand met dit type 
draaischijftelefoon? Lever deze telefoon dan 
in bij het Molenhuis, Molenstraat 54, 6641 BK 
in Beuningen. Wil je meer informatie over deze 
activiteit dan kun je mailen naar 
tesshendriks@stg-perspectief.nl of bellen 
06-10771381 (beschikbaar ma/di/vrij) 

CORONA INFORMATIE GEMAKKELIJK 
UITGELEGD  

Corona beheerst al weken het nieuws en 
informatie volgt elkaar snel op.

Helaas is deze informatie niet voor iedereen 
goed te lezen en te begrijpen.

De GGD Gelderland Zuid heeft daarom 
begrijpelijke informatie voor anderstaligen, 

laaggeletterden en licht verstandelijk 
beperkten op een rijtje gezet.  

Klik hier voor de PDF  
of  

zie de link hieronder. 

https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/
uploads/2020/04/200414-Begrijpelijke-

communicatie-corona-versie-Gelderland-
Zuid.pdf 

HIEP HIEP HOERA! 
BUURT VERVOER BEUNINGEN IS JARIG 

Afgelopen vrijdag, 24 april was het feest.  

Buurt Vervoer Beuningen bestond 
namelijk twee jaar!  

We kunnen dit feest nu niet samen met 
taart en slingers vieren, maar we willen 
het ook niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Vandaar deze feestelijke melding!  

Zodra het weer kan, gaan we graag weer 
voor jullie op pad! Tot dan!
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CARIBISCH GENIETEN IN CORONA-TIJD 
Wat is het mooi dat mensen er voor elkaar zijn in deze onzekere 
periode. 

Boodschappen door de buurvrouw 

Zo ook voor Hans uit Ewijk. Zijn buurvrouw neemt wekelijks de 
boodschappen mee.  
Het boodschappenlijstje wordt verstuurd via Whatsapp en 
betaald wordt er met behulp van een Tikkie. 
Hans wist eerst niet wat een Tikkie was, maar vindt het digitaal 
betaalverzoek nu erg handig. De boodschappen worden tot aan 
de deur bezorgd en de veilige afstand wordt in acht gehouden. 

Er wordt ook gekookt! 

Niet alleen voor de boodschappen wordt gezorgd. De buurvrouw 
met Arubaanse roots kookt ook elke dag voor Hans.  

Normaal eet Hans wekelijks bij het Eetpunt in Ewijk, dit mist hij nu wel.  

“Maar de buurvrouw zorgt ervoor dat ik deze periode goed te eten krijg.”  
Wat het allemaal is weet Hans niet, maar hij geniet er wel van. “Het is elke dag een verrassing wat ik krijg, 
maar het is wel erg lekker” aldus Hans. 
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EEN ORANJE PRESENTJE 
Afgelopen donderdag hebben we 125 oranje plantjes, een koningsquiz en een puzzel naar de deelnemers 
van de dagverzorging, huiskamer inlopen en gespreksgroepen gebracht. We gingen op pad met de auto of 
op de fiets. 

Voor sommige medewerkers was het wel 
even zoeken in de gemeente Beuningen, 
maar alle huisadressen werden 
uiteindelijk gevonden. 

De deelnemers waren blij verrast ons te 
zien en even een praatje aan de voordeur 
of in de tuin te kunnen maken. Soms 
waren er even emotionele momenten.  
Een deelnemer zei : “Ik kan niet geloven 
dat je nu in het echt hier voor mij staat.” 
Het was fijn om te doen! We kregen 
zoveel leuke reacties en het was goed om 
deelnemers even face to face te zien.  

Namens alle medewerkers van 
Perspectief, tot gauw! 
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GESLAAGDE KONINGSSPELEN  #GOK 
Afgelopen vrijdag waren de eerste online Koningsspelen in de gemeente 

Beuningen. Door de corona-crisis gingen de traditionele jaarlijkse Koningsspelen 
niet door, maar de buurtsportcoaches van Beuningen Samen in Beweging slaagden erin om alle 
basisscholen van de gemeente Beuningen mee te laten doen aan de Gelderse Online 
Koningsspelen. (#GOK).  Op vrijdag gingen de razende reporters Femke en Judith op de fiets op 
pad. Zij hebben tijdens deze dag ruim 200 kinderen gespot. Deze kinderen kregen van hen een 
lekker appeltje!  
In totaal hebben zeker 950 kinderen aan de speciale Koningspelen meegedaan! De razende 
reporters konden helaas niet overal langs om alle kinderen in actie te zien, maar zij hebben van 
verschillende leerkrachten en ouders hele leuke foto’s ontvangen. Kortom, een zeer geslaagde 
Online Koningsspelendag!! Deze #GOK werd in nog geen twee weken, samen met ruim 30 andere 
gemeentes in de provincie Gelderland ontwikkeld. Er zijn filmpjes op het youtube kanaal van 
Beuningen samen in beweging gezet. Hier kun je de filmpjes nog eens terugkijken of kijk via deze 
link: https://www.youtube.com/channel/UCQBWI7C8Qd7akNByEqZgoUw   
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