
 

Den Hoorn 

 
 
Nieuwsberichten september 2022 
 
“Het is weer voorbij die mooie zomer”. En wat is het een mooie en soms ook hete zomer geweest. We 
hopen natuurlijk dat u volop heeft kunnen genieten van het fijne weer. En in september gaan we 
duimen voor een mooie nazomer waarin we een hoop kunnen doen en beleven met elkaar.  
 
In september zijn alle activiteiten van SWMD weer toegankelijk. Sommigen kenden een zomerstop, 
maar deze is nu voorbij.  
 
Open gezamenlijke maaltijd  
Samen eten is altijd gezellig! Daarom organiseren vrijwilligers een maaltijd in Kickerthoek. De eerste 
open maaltijd zal weer plaatsvinden op woensdag 14 september. Voor deze open maaltijd kunt u zich 
aanmelden bij Hilde Drevijn op 06 - 55 80 51 09.  
 
Kerkdienst 
De eerste donderdag van september vindt de kerkdienst plaats om 13:30 uur, Kickerthoek PWA 2. 
Hierdoor start de handwerkclub pas vanaf donderdag 8 september. 
 
Viering internationale dag van de ouderen in Midden-Delfland 

1 Oktober is de internationale dag van de ouderen. Ook in Midden-Delfland besteden we rond deze 
datum graag wat extra aandacht aan onze senioren. 
Dit jaar wordt de Dag van de ouderen gevierd op vrijdag 30 september. De ouderenbonden PCOB en 
KBO en Stichting Welzijn Midden-Delfland hebben een uitnodigend programma opgesteld. 
 

Internationale dag van de ouderen Den Hoorn op 30 september 2022 
Alle senioren van Den Hoorn zijn op 30 september welkom in de kantine van voetbalvereniging SV Den 
Hoorn aan de Zuidhoornseweg 4. U kunt hier binnenlopen vanaf 09.30 uur. Het programma zal starten 
om 10.00 uur. In Den Hoorn zult u onder andere vermaakt worden door Jos Thomasse, met zijn 
programma ‘’Kaaskoppen en Boerenjongens’’. Ook wordt u verwend met een heerlijke broodmaaltijd en 
diverse versnaperingen. Aanmelden is in Den Hoorn niet nodig. Wij vragen een vrijwillige financiële 
bijdrage aan de bezoekers van deze dag. 
 
Dorpstafel 
Op de volgende maandagen in september vindt de dorpstafel plaats: 
5 september en 19 september. U  kunt zich aanmelden bij Mieke Swart m.swart@swmd.nl of  
06 – 18 72 32 34. 
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Overzicht van wekelijkse activiteiten in Kickerthoek 

Welke dag Welke Activiteit Hoe laat ? 

Maandag Gym 10:15 – 11:00 en 11:15-12:00 

Maandag Dorpskamer 14:30 – 16:30 

Maandag Bridge 18:45 – 22:00 

Dinsdag  Soos 14.00 – 17.00  

Dinsdag Bridge 18:45 – 22:00 

Woensdag Tablet café 10:00 - 11:30 

Donderdag Bridge 09:30 – 12:00 

Donderdag Dorpskamer 10:00 – 12:00 

Donderdag Handwerken  14:00 – 16:00 

Donderdag Koersbal 14:00 – 17:00 

Vrijdag Bridge 09:30 – 12:00 

Vrijdag Sjoelen 14:00 – 16:00 

 

 
 
 
 
 
 

  


