
 
 
 
Nieuwsberichten Schipluiden december 2021 en januari 2022 
 
 
Vaste activiteiten van SWMD 
In Windrecht zijn wekelijks of maandelijks vaste activiteiten voor senioren. De meeste activiteiten 
kunnen, zoals het er nu uitziet, de komende tijd gewoon doorgaan. Uiteraard houden we ons aan de 
coronamaatregelen die op dat moment gelden.  
Bij sommige activiteiten is het niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Deze activiteiten zijn 
tijdelijk gestopt. Als u hierover meer informatie wilt, dan kunt u uw contactpersoon van de activiteit 
bellen. Of u belt SWMD op 015 – 262 58 64, of 010 – 591 80 52. Of stuur een mail naar: info@swmd.nl   
 
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 
 
Verkoop Ondermode 
Woensdag 8 december vindt er wederom een verkoop van lingerie en ondermode plaats. U bent van 
harte welkom om tussen 10:00 en 12:00 uur langs te komen in Windrecht. 
 
Bereikbaar voor vragen 
Het team van SWMD is bereikbaar voor vragen over bijvoorbeeld bezorging van maaltijden aan huis, 
een belmaatje, hulp bij boodschappen, of vragen op gebied van zorg, administratie, activiteiten, 
vrijwilligerswerk en welzijn. U kunt bij ons binnenlopen, of bellen of mailen:  
- maandag, woensdag en vrijdag 10.00 – 12.00 uur in Singelhof, Maasland: 010-  591 80 52 
- dinsdag en donderdag 10.00 – 12.00 uur in Kickerthoek, Den Hoorn:  015 – 262 58 64. 
- Als er niet wordt opgenomen en u krijgt de voicemail spreek dan alstublieft uw naam en 

telefoonnummer in. Dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.   
- Een mail sturen kan ook naar info@swmd.nl.   
 
Aangescherpte corona maatregelen 
We hebben de komende tijd met aangescherpte coronamaatregelen te maken. Hierdoor kunnen 
activiteiten wegvallen, u heeft minder contacten, en misschien maakt u zich zorgen. Vindt u het lastig 
hiermee om te gaan? Bent u eenzaam of voelt u zich somber? Het team van SWMD biedt een luisterend 
oor, zoekt een belmaatje voor u, of informeert over professionele hulp. U kunt bellen: 015 – 2625864,  
of langskomen in Kickerthoek op elke dinsdag en donderdag van 10.00 – 12.00 uur.  
 

Wij wensen u hele fijne feestdagen en een gezond 2022! 
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