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 UITGIFTE  12 CORONA-EDITIE 10 JUNI 2020

WELKOM ONLINE, DIGITAAL LESPROGRAMMA 
Onze samenleving digitaliseert maar nog lang niet iedereen vindt zijn of 
haar weg in de digitale wereld. Met het online lesprogramma Welkom 
Online kun je oefenen om je de nodige digitale basisvaardigheden 
eigen te maken. 

Wil jij wegwijs worden op het internet? Wil je leren wat je online allemaal 
kunt doen? Start dan direct met het lesprogramma Welkom Online. Klik 
met je muis op deze link om met het lesprogramma te starten of typ 
deze link over in je computer: 

https://welkomonline.nl/onderwerpen/#/start 

Wil je liever ondersteuning bij het oefenen met dit 
lesprogramma? Ook dat kan. Onze vrijwilligers 
kunnen je hierbij helpen. Bel 024-6750939 of mail 
ellyhagen@stg-perspectief.nl voor een afspraak.

WATERBEESTJES 
JAGEN 
Op woensdag 17 
juni  tussen 
14.30-16.00 uur 
kun je 
waterbeestjes 
vangen in Beuningen. Startplaats: het 
Dijkmagazijn, Dijk 41 Beuningen. Deelname 
kinderen vanaf 7 jaar, kosten € 2,50. 
Maximaal 15 kinderen. Ouders kunnen 
vanwege Corona-maatregelen helaas niet 
meedoen. Aanmelden is verplicht via 
www.hetdijkmagazijn.nl. Deze activiteit is 
mogelijk gemaakt door Beuningen Samen in 
Beweging.

REUZE MANDALA STOEPKRIJTEN 
Woensdag 10 juni 2020, 15.00-15.45 uur. Hotspot, 

Rijstveld 4 Beuningen. Aanmelden is verplicht via 
zakariakerkri@stg-perspectief.nl of app naar 

06-83546818
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CORONA REGELS VANAF 1 JUNI 2020 
Op 1 juni jl. versoepelden enkele maatregelen voor o.a. groepen, horeca, onderwijs en culturele 
instellingen. Ook de regels ten aanzien van de zomervakantie versoepelen. Ga wijs op reis is het motto. 
Kijk op http://rijksoverheid.nl/coronavirus  voor het laatste nieuws. 
De basisregels blijven van kracht! Heb je klachten? Blijf dan thuis en laat je testen, want vanaf nu kan 
iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. De test kan aantonen of je het coronavirus op 
het moment van afnemen hebt. Daarom heeft het alleen zin om je te laten testen bij klachten.  
Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging/koorts of plotseling verlies van smaak en 
geur? Bel 0800-1202 en maak een afspraak voor een test. Houd je burgerservicenummer (BSN) bij de 
hand. Blijf verder thuis en ga alleen naar buiten voor de test. 

Let op: behoor je tot een risicogroep of ben je ernstig ziek? Heb je bijvoorbeeld hoge koorts of ben je 
benauwd? Bel je huisarts, behandelend arts of de huisartsenpost. Bel bij een levensbedreigende situatie 
altijd 112. 
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