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Paaskoekjes bakken 11 april  
11 april worden er tijdens de dorpskamer uurtjes (14:30-16:30 uur ) overheerlijke paaskoekjes gemaakt. 
Deze mogen natuurlijk geproefd worden met een lekkere kop koffie erbij. Komt u ook gezellig langs? 
 
Gezamenlijke maaltijd op 13 april 
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.   
 
Informatiebijeenkomst Levenstestament 20 april  
Heeft u er weleens over nagedacht wie uw belangen kan behartigen als u dit zelf door omstandigheden 
niet meer zou kunnen? Vaak willen mensen ook dan zelf de regie houden en zaken volgens hun eigen 
wensen regelen. In een levenstestament kunt u keuzes en wensen vastleggen voor uw toekomst.  
Wilt u meer weten hierover? KBO, PCOB en Stichting Welzijn Midden-Delfland organiseren gezamenlijk 
een vrijblijvende informatiebijeenkomst over het levenstestament op woensdag 20 april om 10.00 uur 
in Kickerthoek, Prins Willem Alexanderhof 2 . Inloop is vanaf 09.30 uur. U bent van harte welkom, en 
neemt u gerust iemand mee.   
 
Verkoop TAP schoenen 20 april 
Zijn uw schoenen ook toe aan vervanging? Of wilt u gewoon een mooi paar erbij voor het voorjaar?  
Dat kan, op woensdag 20 april komt TAP schoenen langs in de Kickerthoek van 14.00-16.00 uur met hun 
prachtige voorjaarscollectie. 
 
Dorpstafel 
Op maandag 4 april 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. 
 
 
Overige bijeenkomsten in April   
13 april bijeenkomst KBO  
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