
Elkaar anders ontmoeten - elkaar 
helpen op afstand 
De zomerperiode komt eraan 

De afgelopen maanden heb je van ons iedere week een corona-
nieuwsbrief mogen ontvangen. Dat gaat veranderen. We gaan de 
nieuwsbrief 2-wekelijks uitgeven omdat de zomervakantie in 
aantocht is en de coronaregels versoepeld zijn.  
Het betekent ook dat we onze activiteiten weer langzaam aan het 
opstarten zijn. We informeren je de komende weken graag over 
de praktische stand van zaken van deze activiteiten.  
Wil je overigens een nieuwsbrief nalezen of heb je er een gemist? 
Dat kan via onze website www.stg-perspectief.nl onder het 
kopje nieuws.
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VADERDAG TIPS 
Zondag 21 juni is het vaderdag! Dé dag om de vaders, bonusvaders en 
schoonvaders in het zonnetje te zetten, want ze zijn het waard! Wat kun je 

doen nu corona roet in het 
eten lijkt te gooien? Wij 
verzamelden wat tips voor 
een gezellige vaderdag.  

- Een vaderdag ontbijt laten 
bezorgen, bijvoorbeeld door 
https://ontbijtjethuis.nl 
- Een kopje koffie op afstand 
kan natuurlijk ook. 
- Een fietstocht met pa en dan 
gezellig het Dijkterras 

bezoeken want deze is geopend op vaderdag van 10.00 tot ongeveer 
16.30 uur. Het bezoekerscentrum zelf is vanwege coronamaatregelen 
niet geopend voor publiek. Het adres is het Dijkmagazijn, Dijk 41, 6641 
LA  Beuningen. Zie ook www.dijkmagazijnbeuningen.nl  
- Als het regent een online quiz met de hele familie spelen; Met de 
volgende apps wordt vaderdag een hele gezellige: 
Houseparty (iOS en Android) of Trivia Crack (iOS en Android) 
- Je kunt natuurlijk ook een oldtimer huren en met het hele gezin gaan 
toeren door het land van Maas en Waal. 

KLEURWEDSTRIJD GEMEENTE 
BEUNINGEN 
Om te vieren dat de kinderen 
weer naar school mogen en 
omdat de gemeente 40 jaar 
bestaat, heeft de gemeente een 
kleurwedstrijd bedacht! Alle 
kinderen in de gemeente 
Beuningen mogen meedoen. De 
actie loopt tot 30 juni. Kijk hier 
voor meer informatie en 
download de kleurplaat of bekijk 
het filmpje met de 
burgemeester: https://
youtu.be/LwgGLcLPEhA 
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