
 

Dinsdag 9.00 uur tot 15.30 uur 

Dinsdag 5: Week tegen eenzaamheid 
candlelight diner voor twee €3,00 

Dinsdag 12: Chili con carne  €3,00 

Dinsdag 19: Reuring is gesloten 
 
Dinsdag 26: Hadeel kookt Irakees €3,00 
 
Wil je mee eten op dinsdag  

meld je aan op:  Tel. 06 50 61 01 35  

De maaltijd start om 12.30 uur 

Wandelgroep start om 14.00 uur.  
Wij hanteren de regels RIVM; 

 

Noordwijk 
Openingstijden:  Dinsdag   9.00-15.30 uur 
                    Donderdag      13.30-15.30 uur 

 Vrijdag  10.00-14.00 uur 
Sportcafé Duinwetering 105, eerste verdieping 
Voor info: website: www.reuringnoordwijk.nl  

of Facebookpagina Reuringnoordwijk tel. 06 50 61 01 35 

 
      

   
Vrijdag 1 10.00-14.00 uur creatief café 

12.00-13.00 uur Gratis sport & spel  met de Buurtsportcoach op het 
voetbalveld. Om 13.00 soep met stokbrood €2,00 

  Donderdag 7          Schilderen op hout €2,00 en muziekquiz   
Vrijdag 8 10.00-14.00 uur creatief café 

12.00-13.00 uur Gratis sport & spel  met de Buurtsportcoach indoor 
sporthal. Biljarten in de hal. Om 13.00 soep met stokbrood €2,00 

 Donderdag 14  Pimp je eigen voorwerp, neem iets mee en knap   
het op bij Reuring! €1,00        

Vrijdag 15 10.00-14.00 uur creatief café 

12.00-13.00 uur Gratis sport & spel  met de Buurtsportcoach indoor 
sporthal. Biljarten in de hal. Om 13.00 soep met stokbrood €2,00 

 Donderdag 21  Bingo! Met mooie prijzen €0.50 cent per ronde  
Vrijdag 22 10.00-14.00 uur creatief café 

12.00-13.00 uur Gratis sport & spel  met de Buurtsportcoach indoor 
sporthal. Biljarten in de hal. Om 13.00 soep met stokbrood €2,00 

  Donderdag 28  Pompoen versieren! €2,50      
Vrijdag 29 10.00-14.00 uur creatief café 

12.00-13.00 uur Gratis sport & spel  met de Buurtsportcoach indoor 
sporthal. Biljarten in de hal. Om 13.00 soep met stokbrood €2,00 

 
 

Oktober 2021   

 

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

Wilt iets weten over Reuring? 
Wilt u even praten, een bezoekje 
aan de deur Bel gerust. 

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

 

 

http://www.reuringnoordwijk.nl/

