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Dag van de Verenigde Buren
Beste buurbewoners,
Hopelijk stellen jullie het nog steeds goed en is iedereen gezond

.

Zoals jullie weten ligt de buurtwerking al maanden gedwongen stil. Daar er
nog steeds geen vaccin is voor dit verschrikkelijke virus, hebben wij ook
alle activiteiten voor het najaar moeten annuleren. Dus dit betekent
ook geen Sinterklaas dit jaar .
Dit virus zal nog niet direct uit ons leven verdwijnen, maar samen komen we dit
door. Voorlopig is het voor iedereen afwachten wat 2021 gaat brengen, maar
we weten nu bijna al zeker dat we in het voorjaar ook niets/weinig gaan kunnen
organiseren.
Laat ons hopen dat we tegen de zomer onze JB-Straatfeesten 2021 terug
met een knal mogen starten op 25-26 juni, dus noteer deze datum maar reeds
in jullie agenda!
De laatste algemene maatregelen en instructies voor Turnhout ivm covid vind
je op: www.turnhout.be/coronavirus-covid-19
Hopelijk tot snel op één van onze "aangepaste" activiteiten in 2021.
Groeten, Het bestuur

Help ons Kom Op Tegen Kanker te steunen
Normaal gaan onze vrijwilligers elk jaar rond deze tijd deur aan deur
plantjes verkopen ten voordele van alle kankerpatiënten.
Nu we dit jaar niet huis aan huis mogen verkopen, willen we deze organisatie
toch steunen en vragen we jullie om te helpen en massaal online Azaleas te
kopen op: https://shop.plantjesweekend.be/
Er zijn verschillende kleuren beschikbaar en u kan zelfs ervoor kiezen om
een plantje te schenken aan de zorg!
Helpen jullie mee? Want ook dit jaar willen we dat alle kankerpatiënten de
zorg krijgen die zij verdienen!
Bestellen kan t.e.m. 20 september.
Jullie kunnen deze dan afhalen op verschillende locaties in
Turnhout waaronder 3 adressen in de Parkwijk.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Bericht van de Sint
Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij wegens corona dit jaar geen
huisbezoeken kan doen in onze straat. De goed Heilig man heeft al
een aanzienlijke leeftijd en is daarom ook zeer kwetsbaar voor Covid.
Maar niet getreurd, hij heeft de pieten opdracht gegeven om samen met de hulp
van alle mama's en papa's ervoor te zorgen dat alle (brave) kindjes toch een
leuk cadeau krijgen.

Open Buurt
Als buurtwerking zitten we natuurlijk niet
stil maar maandelijks vergaderen is nu
ook niet meer nodig. Volgende Open
Buurt is ergens in december in onze barak
of elk in ons kot via Skype. Wil u hier ook
aan deelnemen, laat het ons dan even
weten. Deelnemen aan Open Buurt. Wij
sturen u dan tijdig een uitnodiging.
IEDEREEN IS WELKOM!

Vernieuwde website
Onze nieuwe website www.jefbuyckxstraat.be is ondertussen ook online.
Momenteel staan er buiten een paar viswedstrijden geen activiteiten op.
Wij bieden onze straatbewoners ook de mogelijkheid om zelf iets aan te
kondigen op onze website, sociale media en in onze straatkrant. U kan hiervoor
contact opnemen met ons via: info@jefbuyckxstraat.be
Ook onze wijkwerking sponseren aan heel democratische prijzen is
een mogelijkheid. Voor prijzen mail hiervoor vrijblijvend naar:
voorzitter@jefbuyckxstraat.be.
Hebben jullie opmerkingen of suggesties? Laat het ons dan even weten via:
redactie@jefbuyckxstraat.be.
Volg ons zeker ook op Facebook en blijf op de hoogte van alle
activiteiten! Jef Buyckxstraat @JBstraat
JB Comedy Café @JBcomedyCafe Garageverkoop
Turnhout @garageverkoopturnhout
Maar ook op Instagram jefbuyckx en Twitter @JefBuyckxstraat.
Dag van de Verenigde Buren
Heb je je buren gemist tijdens de crisis? Of wil je hen bedanken voor hun hulp
en solidariteit? Neem dan deel aan Dag van de Verenigde Buren op vrijdag 18
september.
Ook deze dag moet met de nodige maatregelen.
Je mag met maximum 10 buren samenkomen en je moet de
afstandsregels respecteren.
Neem je eigen eten en drinken mee. Houd het veilig, maar maak er vooral
iets gezelligs van!
Je vindt de meest actuele coronamaatregelen hier:
https://www.turnhout.be/maatregelen-turnhout
Activiteitenkalender
Voorlopig geen activiteiten wegen het coronavirus.Ook het kaarten en fietsen in
groep gaan momenteel niet door.

