
 
 
 

Nieuwsberichten Den Hoorn Oktober 2021 
 
Even voorstellen…… 
Misschien heeft u onze nieuwe collega Mieke Swart al ontmoet? Mieke werkt 20 uur, verdeelt over drie 
dagen, als coördinator activiteiten en vrijwilligers. Ze zal regelmatig aanwezig zijn in Kickerthoek, 
meestal op donderdag. Op deze plaats wil zij zich graag even voorstellen:  
 
Inmiddels ben ik alweer meer dan een maand werkzaam bij Stichting Welzijn Midden – Delfland. En wat 
is die periode voorbij gevlogen! Al zo veel mensen mogen ontmoeten, zelfs aan een aantal activiteiten 
deelgenomen. Het is zo fijn te zien dat iedereen hier weer zo veel plezier aan beleefd.  
Uiteraard wil ik het liefst overal tegelijk zijn om te zien wat er leeft, wat er speelt en waar behoefte aan 
is. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Als er dan ook vragen zijn over de activiteiten, het vrijwilligerswerk of 
u wilt wellicht eens kennismaken met mij, bel of mail mij dan gerust.   
Tel: 06-18723234 / m.swart@swmd.nl 
 

 
 
Schilder/ tekencursus van Kees Tetteroo 
Vanaf woensdag 6 oktober start er weer een schilder/tekencursus van Kees Tetteroo. De lessen vinden 
plaats op woensdagochtend van 09:30 tot 11:30 uur. In overleg met cursisten en Kees elke week of één 
keer in de twee weken. Cursus duurt 8 weken in totaal en kost  € 80. Dit is inclusief koffie/ thee. Er zijn 
nog een aantal plekjes beschikbaar.  
 
Kerkviering 
Donderdag 7 oktober 13.30 – 14.30 uur organiseren de kerken een viering in Kickerthoek.  
 
Week van de veiligheid 
Dinsdag 12 oktober zal de gemeente Midden-Delfland een presentatie verzorgen in het kader van de 
week van de veiligheid. Deze presentatie staat in het teken van “digitale oplichting”. De ochtend start 
om 10:00 uur met koffie en wat lekkers. Hierna zal de presentatie plaatsvinden en duurt ongeveer 45 
minuten. Na de presentatie is er gelegenheid tot vragen. U dient zich van tevoren aan te melden met 
vermelding van locatie Kickerthoek, dit kan via e-mail veiligheid@middendelfland.nl. U mag zich ook 
telefonisch aanmelden op 06-18723234 
 
Open Maaltijd 
Op woensdag 13 oktober van 12.00 – 14.00 uur is er weer een gezamenlijke maaltijd. Voor € 15,00 
geniet u samen met dorpsgenoten van een compleet drie gangen diner. Hierbij krijgt u ook een drankje 
en na afloop koffie of thee. Iedereen is van harte welkom. Het is wel belangrijk om te weten hoeveel 
mensen er komen, u kunt zich aanmelden bij mw. H. Gerritse via 06-55805109  
 
LET OP: op de achterkant staan nog meer activiteiten 
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De Dorpstafel  
Na lang wachten kunnen wij u mededelen dat De Dorpstafel weer doorgang kan krijgen. De eerste keer 
zal zijn op maandagavond 18 oktober om 18.00 uur, kosten bedragen € 12,50 per keer.  
Vanaf die avond zal De Dorpstafel elke 1ste en 3de  maandag van de maand  plaatsvinden.  
De kookgroepen staan weer te popelen om de heerlijkste maaltijden te bereiden voor u. Inschrijven 
voor de maaltijd is noodzakelijk. Er ligt een aanmeldingsformulier op de balie naast de Dorpskamer. Of u 
kunt bellen/mailen naar Mieke: 06-18723234 m.swart@swmd.nl  
 
Vaste activiteiten in Kickerthoek 
 

Welke dag? Welke activiteit? Hoe laat? 

Maandag  Gymnastiek 10.05 – 11.00 

Maandag Gymnastiek (tijdelijk in de middag) 14:00 -  14:45  

Maandag  Dorpskamer(tijdelijk andere tijd ivm gym) 15:00– 17.00  

Maandag  Bridge KRAS 18.45 – 22.00  

Dinsdag Spelletjes: rummikub, klaverjassen etc.  14.00 – 17.00  

Dinsdag Bridge KRAS 18.45 – 22.00  

Woensdag Tablet Café 10.00 – 11.30  

Donderdag Dorpskamer 10.00 – 12.30 

Donderdag Bridge KRAS 09.30 – 12.30 

Donderdag Koersbal 14.00 – 17.00  

Donderdag  Handwerken 14.00 – 16.00 

Vrijdag Bridge KRAS 09.30 – 12.00 

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Voor meer informatie belt u naar 015 – 262 58 64. 
 
Biljart in de Hoornbloem 
Ook het biljart is gestart. Elke woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 – 17.00 uur wordt er gespeeld. 
 
Zorgt u voor een ander? 
Als u langdurig voor iemand anders zorgt, dan bent u mantelzorger. Een mantelzorger is iemand die uit 
liefde of persoonlijke betrokkenheid altijd klaar staat voor een ander. Een mantelzorger kiest er niet 
voor om te gaan zorgen, het overkomt hem of haar omdat er een persoonlijke band is met diegene die 
zorg nodig heeft. Soms komt er dan veel op u af. Susanne Janssen van Mantelzorg Midden-Delfland 
biedt op verschillende manieren ondersteuning aan mantelzorgers. U kunt bij haar terecht voor een 
persoonlijk gesprek, informatie en advies, bijeenkomsten en vervangende zorg. Susanne is bereikbaar 
op 06 – 10379080 en via s.janssen@swmd.nl  U kunt ook kijken op onze website met meer informatie 
over dit onderwerp: www.mantelzorgmiddendelfland.nl 
 
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 ook bellen 015 – 262 58 64, of mailen: info@swmd.nl  
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