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NIEUWSBRIEF 
Locatie Den Hoorn 
Dit mag u niet missen! 

 
Maandag 16 december 
Advent viering 
KBO/PCOB 
Dinsdag 17 december 
Kerstviering SOOS 
 
De  activiteiten in deze 
nieuwsbrief  vinden plaats in 
de grote zaal van de 
Kickerthoek en aanmelden is 
niet nodig, tenzij anders 
vermeld. 
 
Bereikbaarheid: 
Coördinator  
Den Hoorn/Schipluiden 
Riet Duijndam  015-262 58 64 
Maandag – dinsdag – woensdag - 
donderdag , 9.00 12.00 uur. 
E-mail: r.duijndam@swmd.nl 
  
Adviseur Wonen-Zorg-Welzijn  
Eva Greveling 06-43835158 
Maandag – woensdag  - 
donderdag 
 
Adviseur  Mantelzorg, Susanne 
Janssen  06-10379080 
Maandag – dinsdag – donderdag.  
 
Vrijwilligers  en Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen: 
Judith van Beek 
06-135 590 22  
Dinsdag – woensdag - vrijdag 
 
Sociaal werk, Sandra van der Meer 
06-43835157 
Dinsdag – woensdag - vrijdag 

 

DECEMBER 2019/JANUARI 2020     
December, alweer de laatste maand van het jaar. 
De maand waarin de dagen steeds korter worden, vroeg donker. 
Maar ook de maand met tradities, feesten, samenzijn, lichtjes en 
gezelligheid. U leest ook alvast wat er in de maand januari aan extra 
activiteiten wordt georganiseerd. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de extra activiteiten van deze 
maand. 
 
Donderdag  5 december :  Kerkviering.  
Aanvang 14.00 uur. Voorganger Ed Doe. 
 
Woensdag  11 december:  Gezamenlijke  maaltijd.  
Vandaag staat de maaltijd al een beetje in de Kerstsfeer. 
Voor € 12.50 heeft u een compleet drie gangen diner. Hierbij wordt 
een glaasje wijn/ fris geschonken. 
Het geheel wordt afgesloten met koffie/thee en een heerlijke 
bonbon.  Iedereen is van harte welkom. 
Komt u voor de eerste keer dan kunt u zich opgeven bij mw. A. v. 
Leeuwen, tel: 015-2135394/06-12913488. 
 
Maandag 16 december: Adventviering, georganiseerd door de 
ouderenbonden PCOB en het KBO. 
Aanvang 14.30 uur en vanaf 14.00 uur is de zaal open.  
 
Dinsdag 17december: Kerstviering. SOOS 
Sonja Nowee komt met haar koor ons alvast in de kerststemming 
brengen, ook is er samenzang en gezellig samen zijn. 
De middag begint om 14.30 uur. Zaal open om 14.00 uur. 
    

                           
 
Woensdag 11 en 18 december 
Tabletcafé in de dorpskamer. Aanvang 10.00 uur.  
 
Prijsverhoging! 
Met ingang van 1 januari 2020 zal de prijs van koffie/thee in de 
Kickerthoek omhoog gaan. De prijs van koffie/thee wordt dan €1
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Je kunt 2020 beginnen 
Met een heel mooi gedicht. 

Maar het mooiste, vind ik altijd nog: 
Begin het met een blij gezicht! 

 
Personeel en bestuur van SWMD wenst u allen een gezond en 

voorspoedig  
2020 

Hieronder een overzicht van alle extra activiteiten op een rij. 
 
Donderdag  2 januari: Oecumenische gebedsviering. Aanvang 14.00 uur. 
Met aansluitend de  Nieuwjaarsreceptie. Met koffie/thee en wat lekkers en een hapje 
en een drankje. 
U wordt van harte uitgenodigd om elkaar persoonlijk alle goeds te wensen, en met 
elkaar het glas te heffen. 
 
Woensdag 8 januari: Gezamenlijke  maaltijd.  
Voor € 12.50 heeft u een compleet drie gangen diner. Hierbij wordt een glaasje wijn/ 
fris geschonken. Het geheel wordt afgesloten met koffie/thee en een heerlijke bonbon. 
Iedereen is van harte welkom. 
Komt u voor de eerste keer dan kunt u zich opgeven bij:  
mw. A. van Leeuwen, Tel: 015-2135394/06-12913488 
          
 
 
Woensdag  8 – 15 – 22 – 29 januari:  Tabletcafé, 10.00 – 11.30 uur. 
 
Woensdag 22 januari: PCOB middag. 
Aanvang 14.30 uur. Vanaf 14.00 uur is de zaal open. 
 
Als bijlage krijgt  u informatie over de expositie die Cultuurstek Den Hoorn organiseert 
in januari 2020 in dienstencentrum de Kickerthoek. 
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