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“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.  
 
Wandel3daagse!  
Vanuit Akkerleven wordt er een wandel3daagse georganiseerd in september. U bent van harte welkom 
om mee te lopen. Heeft u begeleiding nodig tijdens het wandelen willen we vragen dit zelf te 
organiseren. De wandel3daagse vindt plaats op 12, 13 en 15 september. Aanvang om 18:45 uur bij 
Akkerleven. Aanmelden is noodzakelijk: c.rodenrijs@pietervanforeest.nl of telefonisch op 06 1887 4285 
Aanmelden kan tot donderdag 8 september.  
 
Modeshow en verkoop 
Op woensdag 21 september is er weer een modeverkoop van Fashion Plus in het Windrecht. 
De nieuwe wintermode is er weer, dus kom gezellig langs. Om 10 uur wordt er kleding geshowd, hierna 
kunt u rondkijken en eventueel een nieuwe outfit aanschaffen. 
 
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 Schipluiden op 30 september 2022 
In Schipluiden wordt deze dag gevierd in de zaal aan Windrecht 10A. Om 09.30 uur gaan de deuren 
open, om 10.00 uur starten we met het programma. Daarna wordt u, onder het genot van een hapje en 
een drankje, vermaakt met een muzikaal programma van de Meezingkaravaan. De muzikanten en 
dirigent spelen Nederlandstalige liedjes en u wordt uitgenodigd om lekker mee te zingen! Rond het 
middaguur krijgt u een lekkere lunch aangeboden. U hoeft zich in Schipluiden niet aan te melden. Wij 
vragen hier een vrijwillige financiële bijdrage aan de bezoekers van deze dag. 
 
Gezamenlijke maaltijd  
De gezamenlijke maaltijd krijgt in september geen doorgang i.v.m. de internationale dag van de 
ouderen. 
 
Overige activiteiten 
Woensdagavond  14 september klaverjassen in zaal Windrecht. 
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