Den Hoorn

Nieuwsberichten Juni 2022
1 juni Quiz/ Spelletjesmiddag
In samenwerking met DOEL organiseren we woensdag 1 juni een spelletjesmiddag/ Quiz in de
Kickerthoek tussen 14:00 en 16:00 uur. Het belooft een leuke middag te worden waar verschillende
spelelementen aan bod komen. Uiteraard wordt er wat lekkers bij de koffie geserveerd en wie weet
wint u wel een leuk prijsje. Aanmelden vooraf is noodzakelijk en kan bij Mieke Swart op 06-18723234.
Kosten van deze activiteit: € 3,Gezamenlijke maaltijd op 8 juni
Samen eten is altijd gezellig! Daarom organiseren vrijwilligers een maaltijd in Kickerthoek. Voor deze
open maaltijd kunt u zich aanmelden bij Hilde Drevijn op 06 - 55 80 51 09. De open maaltijd vindt elke
tweede woensdag van de maand plaats en begint om 12.00 uur.
Rad van Fortuin
De vaste handwerkclub in de Kickerthoek maakt gedurende het jaar de meest prachtige creaties.
Donderdag 16 juni verkopen zij deze mooie spullen middels een Rad van Fortuin. U komt toch ook langs
om een lootje te kopen tussen 14:00 en 16:00 uur? Het wordt een feestelijke middag.
Dorpstafel
Op maandag 13 en 27 juni 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.
Fittest evaluatie
Wat was het prachtig weer! En wat een fantastische opkomst tijdens de eerste editie van de Fittest in de
Post Kogeko Hal te Schipluiden. Inwoners van Midden-Delfland tussen 60-75 jaar kregen een oproep om
mee te doen aan de Fittest en binnen zeer korte tijd waren alle inschrijftijden vol. Ruim 200 inwoners
daagden zichzelf uit tijdens het parcours met verschillende testen. Het was mooi te zien hoe fanatiek
men soms was. Het parcours bestond uit verschillende tests zoals knijpkracht, lenigheid en conditie. Het
doel was inzicht te krijgen in eigen fitheid en welbevinden. De deelnemers waren ontzettend positief,
dus wie weet krijgt dit event een vervolg in de toekomst. Speciale dank gaat uit naar de ruim 20
vrijwilligers die hebben geholpen tijdens deze dag. Zonder hen was deze dag niet mogelijk.

