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 UITGIFTE  11 CORONA-EDITIE 3 JUNI 2020

GRATIS CADEAU-PAKKETJES 
Coronahulp Beuningen stelt, met behulp van subsidie van de 
provincie Gelderland, 200 gratis cadeau-pakketjes ter beschikking. 
Met deze cadeau-pakketjes wil Coronahulp Beuningen mensen 
een hart onder de riem steken.  

Er zijn al veel uitdeel-acties door diverse organisaties 
georganiseerd, maar met deze uitdeel-actie willen we juist de 
mensen bereiken die niet in beeld zijn bij bepaalde organisaties.  

Bijvoorbeeld de buurvrouw van een paar deuren verder, die al 
langere tijd thuis zit door de maatregelen, iemand die chronisch 
ziek is of iemand die zich de laatste tijd enorm heeft ingezet tijdens 
zijn of haar werk in de zorg.  

Ken jij zo iemand en heb jij een mooie reden? Haal dan een of 
meerdere pakketjes af in het Molenhuis, Molenstraat 54 in 
Beuningen. Vanaf dinsdag 2 juni kun je op werkdagen tussen 9.00 
en 14.00 uur de pakketjes afhalen. Maximaal 4 pakketjes per 
persoon, zolang de voorraad strekt. Meer informatie of vragen? Bel 
dan naar 06-22064927 (Valerie Bekkers) 

UPDATE REGELS 
BUITENSPORTEN 
Vanaf 1 juni geldt de nieuwe 
noodverordening van de 
Veiligheidsregio Gelderland-
Zuid. 
Op de gemeentelijke website 
www.beuningen.nl/
coronavirusensporten vind je 
alle informatie rondom de 
nieuwe maatregelen en 
spelregels. 
Of neem anders contact op via  
14 024 of sport@beuningen.nl. 
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WEEK VAN DE JONGE MANTELZORGER 
Wist je dat één op de vier kinderen en jongeren 
behoren tot de groep jonge mantelzorger? En wist je 

dat deze groep en hun 
omgeving lang niet altijd 
beseffen dat zij tot die 
doelgroep behoren? Om 
hiervoor meer begrip, 
herkenning en erkenning te 
creëren is de Week van de 
Jonge Mantelzorger in het 
leven geroepen. Dit jaar is 
deze week van 1 t/m 7 juni. 
Dus zorg jij misschien zelf 
voor een ziek familielid? 
Deel je zorg, want zorgen 

voor een familielid, in combinatie met school, vrienden 
en hobby’s is pittig, helemaal in deze tijd. Je staat er 
niet alleen voor. #deeljezorg #jongemantelzorgers 

Tijdens de week van de jonge mantelzorger worden er 
landelijk diverse (online) activiteiten georganiseerd om 
extra aandacht te besteden aan de jonge 
mantelzorgers. Ook in Beuningen zullen wij hieraan 
meedoen. Houd de komende week onze website en 
onze facebookpagina in de gaten. 
https://stg-perspectief.nl/ en https://
www.facebook.com/StgPerspectief/ 

HOTSPOT-SLIJM-RECEPT 
Vorige week konden jullie meedoen met 
onze slijm-maak-workshop. Deze workshop 
werd druk bezocht en was een groot succes.  
Daarom voor alle kinderen die helaas niet 
aanwezig konden zijn, het recept. 
Wat heb je nodig: 
* kinder-knutsellijm doorzichtig;  
* Gillette scheerschuim (daar zit namelijk een 
bepaald stofje in wat je nodig hebt voor het 
maken van slijm, dat zit niet in de goedkope 
scheerschuim);  
* lenzenvloeistof; 
* glitters; 
* kom/bak om alles in te mixen; 
* grote pollepel om te roeren; 
* optioneel: voedselkleurstof. 

Hoe maak je slijm? 
Mix alle ingrediënten in de juiste volgorde 
en er kan weinig mis gaan.  
* Stap 1: gooi het flesje met kinderlijm 
helemaal leeg in een bak. 
* Stap 2: wil je slijm maken met een 
bepaalde kleur, dan is hier een 
kleurstof voor nodig. Je kunt dus 
kleurstof van Dr. Oetker gebruiken. 
Even goed roeren tot de lijm volledig 
in de gewenste kleur is.  
* Stap 3: roer de glitters door de lijm 
heen. Roer de glitters goed door de 
lijm. Later geeft het een hoop rommel 
en gaat het een stuk lastiger. 
* Stap 4: voeg scheerschuim toe 
Roer de lijm en het scheerschuim goed 
door elkaar tot je een gladde substantie 
krijgt. 
* Stap 5: voeg lenzenvloeistof toe. 

Als het goed is heb je nu een bak vol met 
kleverige bende. En de lenzenvloeistof gaat 
er voor zorgen dat het minder gaat plakken 
en los komt van de bak. Beetje bij beetje 
voeg je de lenzenvloeistof toe. Je kunt de 
lenzenvloeistof blijven toevoegen totdat het 
slijm lekker te kneden is met de handen. 

Goed blijven roeren! Succes! 
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