Omdat Reuring het RIVM volgt zijn wijzigingen op deze flyer voorbehouden (zie Facebook of bel)

Noordwijk
Openingstijden:

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

10.00 – 13.00 uur
13.00 – 15.00 uur
10.00 –13.00 uur

Voor meer informatie over Reuring:
kijk op de website: www.reuringnoordwijk.nl
of Facebookpagina Reuringnoordwijk tel. 06 50 61 01 35

Januari 2021
Vrijdag 1

Donderdag 7
Vrijdag 8

Donderdag 14
Vrijdag 15

Donderdag 21
Vrijdag 22

Donderdag 28
Vrijdag 29

Heeft u financiële ondersteuning
nodig? Bel de Reuring telefoon!
Sportcomplex, Duinwetering 105,
2203 HM Noordwijk

Bij Reuring werken wij zo veilig
mogelijk, volgens de regels RIVM.
*Blijf thuis bij klachten of als iemand
met wie je woont ziek is.
*Niet eerder komen en niet
nablijven. Na afloop wordt alles
gereinigd. *Er is een looprichting.
* Handen wassen bij binnenkomst
met desinfecterende hand-gel
*Iedereen komt met ’n mondkapje,
pas als je zit mag het mondkapje af
*Bezoekers blijven aan tafel zitten,
niemand loopt onnodig en als dit
toch gebeurt mondkapje weer op.
*Wij blijven op 1,5 meter afstand
van elkaar.
*Koffie, thee in wegwerpbekers
wordt geserveerd
*Hoesten en niezen in de elleboog
*zo min mogelijk gebruik maken van
het toilet.

Nieuwjaarsdag! Voor iedereen een liefdevol 2021 toegewenst!
Helaas is Reuring op locatie dicht t/m 19 januari,
maar wij gaan oa online door met creatief café.
Wil je hier aan deelnemen, vraag het ons.
Wij proberen zoveel mogelijk mensen aan de deur
te begroeten. Er is “Creatief tasje To Go”
Bel 0650610135 om een afspraak te maken en je
kunt het tasje ophalen!

Workshop: schilderen op hout €2,50
10.00 tot 12.30 uur creatief café en biljarten
12.00 tot 13.00 uur Vrije inloop: sport & spel door buurtsportcoach

Workshop: zwevend kopje maken €2,50
10.00 tot 12.30 uur creatief café en biljarten
12.00 tot 13.00 uur Vrije inloop: sport & spel door buurtsportcoach

Wilt u iets weten over Reuring belt u gerust!
Wij hebben een boodschappenservice en een Reuring vrijwilliger kan
uw tuintje komen opknappen. Bel 0650610135

