
 

Den Hoorn 

 
 
Nieuwsberichten Oktober  2022 
 
De herfst doet zijn intrede, het wordt frisser buiten en in de avond is het sneller donker. Tijd voor een 
heerlijk stoofpotje op het vuur en de kaarsjes aan op tafel. Maar uiteraard ook tijd voor gezellige 
activiteiten binnen, dus pak uw agenda er maar bij en noteer: 
 
TAP SCHOENEN 
De zomerschoenen kunnen de kast in. Tijd voor een nieuw paar stevige stappers. U komt toch ook een 
kijkje nemen? Woensdag 19 oktober tussen 14:00 – 16:00 uur zal TAP Schoenen haar nieuwe collectie 
komen showen in de Kickerthoek. Daarnaast zal er ook ondermode verkocht worden.  
 
Jong geleerd is oud gedaan……….. 
Op dinsdag 25 oktober ( in de herfstvakantie) verwelkomen we één ieder voor een gezellige middag 
‘oud hollandse spelletjes’ spelen. Hoe ging het er vroeger eigenlijk aan toe toen er nog geen telefoons 
en tablets waren? Sjoelen, ezeltje prik, pittenzak gooien, koekhappen… alles komt aan bod. Afsluitend 
willen we ook een Bingo organiseren met wat kleine prijsjes en ondertussen kunt u genieten van 
heerlijke pannenkoeken. Komt u ook gezellig langs? En neemt u uw kleinkinderen ook mee? Entree is 
gratis. We beginnen om 11:30 uur in de grote zaal Kickerthoek. 
 
Open gezamenlijke maaltijd  
Samen eten is altijd gezellig! Daarom organiseren vrijwilligers een maaltijd in Kickerthoek. De eerste 
open maaltijd zal weer plaatsvinden op woensdag 12 oktober. Voor deze open maaltijd kunt u zich 
aanmelden bij Hilde Drevijn op 06 - 55 80 51 09.  
 
Kerkdienst 
6 oktober van 13:30 tot 15:00 uur in de Kickerthoek 
 
Dorpstafel 
Op de volgende maandagen in oktober vindt de dorpstafel plaats: 
3 oktober en 17 oktober. U  kunt zich aanmelden bij Mieke Swart m.swart@swmd.nl of  
06 – 18 72 32 34. 
 

Aangepaste inlooptijden SWMD 
 
MAASLAND 
Maandag    10:00 – 12:00 uur 
Woensdag     10:00 – 12:00 uur 
Adres: Hofsingel 18, 3155 AL  
 
DEN HOORN 
Dinsdag    10:00 – 12:00 uur 
Donderdag   10:00 – 12:00 uur  
Adres: P.W. Alexanderhof 2 , 2635 JM  
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