
Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen

 

 

Benodigdheden
• Gasbarbecue 
   met gasfles
• Porseleinen borden 
• RVS bestek 
• Tangen 
• Servetten

Vlees
• Kipfilet
• Filetkarbonade
• Varkenssaté
• Mexicaanse 
   barbecueworst 
• Grillburger 

Salades 
• Komkommersalade
• Ananas-oriëntalsalade
• Gemengde rauwkost
• Huzarensalade
• Kartoffelsalade
• Vers fruit

Sauzen
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Satésaus
• Stokbrood 
  met kruidencrème

A-Z Barbecue Menu per persoon: 

A-Z regelt alles,
zelfs de afwas!

Altijd vers en 
gekoeld geleverd

Gratis bezorgd op
locatie in NL en BE

Vóór 12:00 besteld
morgen bezorgd

€ 11,65

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl
A-Z regelt alles,
zelfs de afwas!
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MOEDERDAG TIP

 Van Heemstraweg 70

6641 AG Beuningen

Tel: 024-6771924

www.schneberger.nl

• Onderhoud
• Service
• Occasions
• Schadeherstel

  ‹www.koerierbeuningen.nlWoensdag 6 mei 2015

Boeken, cd’s, wijnen
en meer

in de webwinkel op
weekkrant.nl/webwinkel

WEBWINKEL

Voetballende vrouwen 
Winssen - Roda’28 onder-
zoekt of het mogelijk is om 
een dameszaterdagteam op 
te richten. Hiervoor zoekt 
de club nog nieuwe speel-

sters. Daarnaast is de Wins-
sense formatie ook nog op 
zoek naar enkele speelsters 
voor zondag. Info: roda-
28vrouwen@gmail.com

Heel Holland bakt

Fotoclub Shooters deed mee aan een wedstrijd en zond een 
fotoserie in met als thema Heel Holland bakt. Dit is een van de 
ingezonden foto’s.  foto: Maurice Jones

Beuningse Boys wint
Beuningen - Het begin van 
het seizoen lijkt nog niet 
zo lang geleden. De eerste 
wedstrijd van de Boys tegen 
Groesbeek ging verloren met 
1-2. Nu, in de laatste wed-
strijd, stond een sportieve 
revanche op het program-
ma. Voor beide teams stond 
er niets meer op het spel. Ze 
konden dus vrijuit spelen. 

Dat resulteerde in een at-
tractieve en sportieve wed-
strijd met kansen over en 
weer. Beuningen had over 
het geheel gezien het betere 
van het spel. De jongens van 
Beuningen scoorden, verlo-
ren even hun concentratie, 
maar zorgden voor voldoen-
de marge om de drie punten 
binnen te slepen.

Fotoclub Shooters 
Beuningen - Het kwam als 
een complete verrassing 
dat Fotoclub Shooters uit 
Beuningen de tweede plek 
kreeg toegewezen tijdens 
de uitreiking van de RDF 
2015. De fotografen waren 
er uiterst trots op dat zij in 
deze jaarlijks door Fotokring 
Arnhem georganiseerde 
fotowedstrijd, op nummer 

2 zijn geëindigd. Het doel 
van deze wedstrijd was het 
maken van een serie foto’s 
bestaande uit 8 beelden. Fo-
toclub Shooters koos voor 
actualiteit maar geen te 
zwaar beladen thema; heel 
Holland bakt!. De foto’s zijn 
ook individueel beoordeeld 
en 3 van de ingezonden beel-
den behoorden tot de top.

Bingo KBO
Winssen - Woensdag 13 mei 
is er weer een bingo in Ont-
moetingscentrum de Pau-
lus, Molenstraat 2 in Wins-
sen. Om 13.30 uur gaan de 
poorten open. Om 14.00 uur 
zal de eerste ronde worden 
gespeeld. Een bingokaart 
voor een hele middag kost 5 
euro. De prijzen bestaan uit 
levensmiddelen. Rond 16.00 
uur eindigt de middag.

Met behulp van de iPad gaat er een wereld voor ouderen open.  foto: Marlies van der Burg

Vrijwilligers leren ouderen met iPad werken

door Marlies van der Burgh

Beuningen - Sinds eind vorig 
jaar maakt ZZG steeds meer 
gebruik van beeldbellen en 
zorg-op-afstand met behulp 
van de iPad. In Beuningen 
werkt de organisatie in ‘Het 
iPad-project’ samen met 
Stichting Perspectief. “Wan-
neer ouderen steeds meer di-

gitale vaardigheden krijgen, 
zoals werken met de iPad, 
zijn ze in staat om op meer-
dere manieren te communi-
ceren”, vertelt medewerkster 
van Perspectief Gerda Klijn-
stra. “Deelnemers aan het 
project kunnen niet alleen 
met zorgverleners beeldbel-

len, maar ook met vrienden 
en familie. Het biedt per-
spectieven, met name tegen 
eenzaamheid. Èn je ziet het 
snel wanneer er iets met een 
cliënt aan de hand is.” 
Het beeldbellen komt in 
sommige gevallen in plaats 
van het persoonlijk contact. 
Dan gaat het bijvoorbeeld 
om het controleren van de 
medicijninname. Als er iets 
niet goed lijkt te gaan, komt 
er een verzorgende naar de 
cliënt. Alle namen en adres-
sen van zorgverleners staan 
op de ipad, zodat de senior 
ze ook gemakkelijk zelf kan 
bereiken. 
Gerda: “Wij faciliteren dit 
project door vrijwilligers in 
te zetten om de ouderen te 
helpen bij het gebruik van 
het apparaat. Als professi-
onele welzijnsorganisatie 
hebben wij een netwerk van 
zo’n 250 vrijwilligers. Zij 

kunnen bepaalde ondersteu-
ning  en begeleiding bieden. 
Met Jordy hebben we geluk-
kig een supervrijwilliger,die 
veel vaardigheden heeft op 
het gebied van ouderen en 
de digitale wereld!”
“Mijn rol is om deelnemers 

aan het project te adviseren 
en hen te helpen omgaan met 
het apparaat”, vertelt Jordy 
Loupatty, die zelf werkzaam 
is in de IT. “Ik leer de senio-
ren hoe ze een oproep kun-
nen beantwoorden, maar 
ook zelf kunnen opzetten. 

Ook kan ik de mensen leren 
hoe ze spelletjes kunnen 
spelen op het apparaat.” 

Lees verder op pagina 5 van deze 
krant.

Deelnemers aan 
het project kunnen 
ook met familie 
beelDbellen

Stichting Perspectief en Zorggroep Zuid-Gelderland 
introduceren een nieuw hulpmiddel voor senioren: 
beeldbellen met de I-pad. En geen paniek als u niet 
weet hoe dat werkt: vrijwilliger Jordy legt het graag 
uit.

Beeldbellen 
met de iPad

4 & 5 mei-
comité vertelt
Theo Mevis is veteraan en lid 
van het 4 & 5-meicomité. Hij 
vertelt over de herdenkingen.

3»

Daar Bij Die 
molen
Het is 9 en 10 mei molenweek-
end. De molens in Beuningen 
en Winssen zijn open.

4»

Tachtigjarigen 
wonen naar 
tevredenheid
Beuningen - Stichting Per-
spectief heeft een onderzoek 
uitgevoerd onder 80-jarigen 
uit de gemeente Beuningen. 
Er zijn 13 enthousiaste vrij-
willigers op pad gegaan met 
een vragenlijst. In totaal zijn 
75 senioren bezocht. Naar 
aanleiding van die gegevens 
is een rapport opgesteld. Dit 
soort onderzoeken dient om 
een beeld te krijgen van hoe 
het met de ouderen is ge-
steld. 
Van de respondenten woont 
85% naar wens en een ruime 
meerderheid heeft al voor-
zieningen aangebracht of 
zelf oplossingen bedacht om 
prettig en veilig in de huidi-
ge woning te blijven wonen. 
Qua mobiliteit verplaatsen 
de meeste ondervraagden 
zich nog zelfstandig met 
bus, auto, de fiets of lopend. 
Bijna één derde verplaatst 
zich met hulp van anderen. 
Het grootste gedeelte van de 
respondenten is tevreden 
over de sociale contacten en 
activiteiten. Derhalve geeft 
19% aan zich soms een-
zaam te voelen. Meer dan de 
helft van de 80-jarigen ont-
vangt mantelzorg en bijna 
20% verleent zelf mantel-
zorg. De meest belangrijke 
voorzieningen zijn bekend. 
Koploper qua bekendheid 
zijn de activiteiten en belan-
genbehartiging van de seni-
orenverenigingen.
Één van de aanbevelingen 
is dat belangrijke voorzie-
ningen zoals een huisarts, 
supermarkt, bank, apo-
theek en postkantoor in de 
verschillende dorpskernen 
behouden blijven. Dit geven 
80-jarigen zelf aan. Onder-
steuning aan mantelzorgers 
en vrijwilligers is erg be-
langrijk en moet laagdrem-
pelig en goed zichtbaar aan-
wezig zijn. Daarin kunnen 
het sociaal team, Perspectief 
en andere ondersteuners 
een grote rol spelen.

KLIK & WIN ACTIE

Win een ultiem 
Moederdag-
cadeau
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie


