
 
 

 
Nieuwsberichten Schipluiden september 2021 
 
Activiteiten in Windrecht 
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief is er veel werk verzet door de vrijwilligers en teamleden 
van SWMD. Veel activiteiten zijn gestart, hieronder het overzicht voor Windrecht:   
 

Welke dag? 
 

Welke activiteit? Hoe laat? 

Maandag  Gymnastiek 09.00 – 09.45  

Maandag  Klaverjassen 14.00 – 16.00  

Dinsdag Handwerken 14.00 – 16.30  

Donderdag Ouderenkoor 09.30 – 10.45  

Donderdag Klaverjassen en Rummicub 14.00 – 16.00  

Laatste vrijdag Gezamenlijke Maaltijd 
Aanmelden en informatie:  
Marian van der Vaart: 06 – 21 25 57 65 
 

12.00 – 14.00  

Heeft u nog niet eerder meegedaan en wilt u een keer vrijblijvend kennismaken?  
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Voor meer informatie belt u naar 015 – 262 58 64. 
 
Inloop voor informatie 
Heeft u een vraag over activiteiten, mantelzorg, administratie, zorg of vrijwilligerswerk?  
Het team van SWMD kan met u meedenken en weet de weg naar andere organisaties. Elke dinsdag en 
donderdag van 10.00 – 12.00 uur kunt u  binnenlopen in Kickerthoek, PWAHof 2. U kunt ons dan ook 
bellen 015 – 262 58 64, of mailen: info@swmd.nl  
 
Reizen met De Mus 
Wilt u naar een adres in de buurt? Dan kunt u gebruik maken van de Mus.  
Als u de komende tijd met de Mus reist, dan is het van belang dat u zelfstandig kunt instappen.  
Ook moet u in de Mus een mondkapje dragen. U kunt de Mus op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur -  
11.00 uur en 13.00 uur - 15.00 uur telefonisch reserveren via 06-20778370.  
 
Tap Schoenen Verkoop 22 september 
Op woensdag 22 september is Tap Schoenen aanwezig in Windrecht. Zij verkopen een grote collectie 
schoenen van 10.00 – 12.00 uur. U bent van harte welkom!  
 
Laatste Bingo van de Soos Schipluiden op 29 september  
Op woensdag 29 september organiseren de vrijwilligers van de Soos nog eenmaal een Bingo.  
Van 14.00 – 16.00 uur kunt u hier gezellig aan meedoen. Na vele jaren inzet stoppen de vrijwilligers, we 
zullen deze middag dus ook afscheid van hen nemen. U bent van harte welkom!  
 
Verkoop Fashion Plus op 6 oktober  
Op woensdag 6 oktober 10.00 – 12.00 uur is Fashion Plus aanwezig in Windrecht. Zij organiseren een 
verkoop van mode. U kunt dan rustig zoeken in de kledingrekken en op uw gemak iets passen en 
eventueel ook kopen. Komt u ook gezellig langs? U bent van harte welkom!  
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