Den Hoorn
Nieuwsberichten Maart 2022
Sportief Midden- Delfland
Iedereen in onze prachtige gemeente moet in een veilige, gezonde en prettige omgeving kunnen
sporten en bewegen. Met die missie van het lokale Sportakkoord is het platform Sportief MiddenDelfland gerealiseerd. De afgelopen maanden zijn wij druk geweest met het ontwerpen en bouwen van
de website www.sportiefmiddendelfland.nl Sinds kort online, dus neem gerust een kijkje.
Informatie over onze beweegactiviteiten in Den Hoorn kunt u hier ook op vinden.
Gezamenlijke maaltijd op 9 maart
De Open maaltijden zijn weer van start gegaan. Gezellig samen eten en bijpraten in Kickerthoek.
Voor de open maaltijd kunt u zich aanmelden bij Hilde Drevijn op 06 - 55 80 51 09. Deze maaltijd vindt
elke tweede woensdag van de maand plaats en begint om 12.00 uur.
Dorpstafel
Op maandag 7 en 21 maart kunt u aanschuiven aan de Dorpstafel, aanvang 18:00 uur, in Kickerthoek.
U kunt zich aanmelden bij Mieke Swart m.swart@swmd.nl of 06 – 18 72 32 34.
Wilt u niet mee eten maar lijkt het u juist leuker om met een enthousiast groepje te koken voor de
mensen dan kan dat ook. We zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, zodat we deze gewilde
activiteit in de toekomst wekelijks kunnen organiseren. Aanmelden hiervoor kan ook bij Mieke.
Modeverkoop woensdag 30 maart
Op woensdag 30 maart kunt u van 14:00 uur tot 16:00 uur weer in Kickerthoek terecht voor de verkoop
van kleding door Doorduyn Mode.
Overzicht van wekelijkse activiteiten in Kickerthoek
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Biljart
Woensdag- donderdag en vrijdagmiddag van 13:30 tot 17:00 uur is er biljart in de Hoornbloem
Overige bijeenkomsten in Maart:
3 maart Kerkelijke viering
9 maart bijeenkomst KBO
16 maart stembureau voor de Gemeenteraadsverkiezingen
23 maart bijeenkomst PCOB

