
 
 

 
Nieuwsberichten Schipluiden November 2021 
 
 
Verkoop Lingerie 
Woensdag 17 november van 10:00 tot 12:00 uur is er verkoop van lingerie in zaal Windrecht. U kunt 
gewoon langskomen, inschrijven van tevoren is niet nodig.  
 
Avond klaverjassen op 2de woensdag 
Elke tweede woensdag van de maand gaan, met ingang van november, twee vrijwilligers een kaartavond 
organiseren in Windrecht. Woensdag 10 november is de eerste keer. De aanvang is om 19.30 uur, u 
bent van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.  
 
Droogbloemen schikken op 3 december 
Een boeketje samenstellen waar u lang van kunt genieten? Kom dan naar de workshop droogbloemen 
schikken. In een uur tijd tovert u een prachtig kleurrijk wildboeket tevoorschijn waar u lang plezier van 
heeft. Vrijdag 3 december van 10:00 tot 11:00 uur. Kosten bedragen € 10 ( inclusief koffie/ thee) 
Inschrijven voor deze activiteit is noodzakelijk i.v.m. inkoop bloemen en vazen. U kunt zich inschrijven bij 
Mieke op m.swart@swmd.nl of  06-18723234 
 
Boodschappen/ koffie uurtje Albert Heijn 
U kunt wederom gebruik maken van de boodschappendienst via de Albert Heijn. U wordt thuis 
opgehaald om vervolgens naar de Albert Heijn te rijden en hier een bakje koffie te drinken en 
aansluitend uw boodschappen te doen. Na afloop wordt u ook weer thuis gebracht. Mocht u van deze 
dienst gebruik willen maken kunt u zich aanmelden op info@swmd.nl  
 
 
Activiteiten in 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 – 13.30   

 
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. 
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