Noordwijkerhout
Voor meer informatie over Reuring:
www.reuringnoordwijk.nl
of Facebookpagina Reuringnoordwijk tel. 06 50 61 01 35

Maasgaarde Dr. Poelslaan 21 Noordwijkerhout
(deze maand op locatie gesloten)

Mei 2021
Dinsdag 4

Wij zijn alleen op het sportveld
aanwezig. Wil je komen? Houd je
aan deze regels:
*Blijf thuis bij klachten of als iemand
met wie je woont ziek is.
*Wij blijven op 1,5 meter afstand
van elkaar.
*Hoesten en niezen in de elleboog
*Er kan geen gebruik gemaakt
worden van het toilet.
Reuring heeft een Messenger groep.
Deze Reuringvrienden delen oa
creatieve ideeën uit, of leuke
gezellige wetenswaardigheden.
Er zijn online spelletjes te doen op:
Dinsdag;
9.30 uur-10.30 uur
Donderdag; 15.00 uur-16.00 uur
Wil je ook in deze Reuring online
groep, bel ons gerust.

Actie: schuilt er een Picasso in jou?
Vrijdag kun je een schilderdoek ophalen bij het voetbalveld. Maak een
mooi schilderij en Reuring zet het in een leuke collage.
10.00 tot 11.00 uur: Gratis sport & spel met de Buurtsportcoach en een
praatje op het VVSB voetbalveld aan Doctor Schaepmanlaan 2

Dinsdag 11

Bingo via whats-app groep, aanmelden: 06 50 61 01 35.
Reuring sport Noordwijkerhout is gesloten, maar je kunt komen
sporten in De Zilk op maandag 10 mei 10.00 tot 11.00 uur op het van
Nispen voetbalveld aan de Sportlaan 31

Dinsdag 18

Reuring sport Noordwijkerhout is gesloten, maar je kunt komen
sporten in De Zilk op maandag 17 mei 10.00 tot 11.00 uur op het van
Nispen voetbalveld aan de Sportlaan 31

Dinsdag 25

10.00 tot 11.00 uur: Gratis sport & spel met de Buurtsportcoach en een
praatje op het VVSB voetbalveld aan Doctor Schaepmanlaan 2

Wilt u: iets weten over
Reuring, een praatje, een
bezoekje aan de deur of
samen een wandeling maken?
Belt u gerust.

Reuring heeft nog meer:
Wij hebben een boodschappenservice, Reuring vrijwilligers
kunnen uw tuintje komen opknappen, wanneer u dit zelf niet
meer kan. Bel 0650610135 of Joke: 0620856432

