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De komende tijd staat in het licht van de Feestdagen. We genieten eerst van pepernoten en speculaas 
waarna we doorgaan naar kerstdiners en oliebollen. Kwalitatief samenzijn staat centraal en we laten u 
graag weten wat er gedurende deze weken georganiseerd wordt.  
 
SWMD vrijwilligers 
7 december is het ‘Nationale Vrijwilligersdag’. Wij hebben deze datum iets naar voren gehaald en zetten 
onze vrijwilligers in het zonnetje op 25 en 30 november. Onze (bijna 300!) vrijwilligers zijn voor SWMD 
van groot belang. Zij zetten zich in op heel veel verschillende manieren, zoals het één op één contact 
met dorpsbewoners of juist tijdens een groepsactiviteit op één van onze locaties. Wij kunnen niet 
zonder hen en daarom organiseren we een gezellige bijeenkomst met;  borrel, hapjes, een bedankje en 
nog een verrassing. Vrijwilligers SWMD, bedankt voor jullie inzet in 2022 !  
 
Kookworkshop 
De kookvrijwilligers van SWMD en de Dorpshoeve zetten zich wekelijks actief in voor hun dorpsgenoten. 
Afgelopen periode was het tijd om een keer iets terug te kunnen doen voor de vrijwilligers. In de 
Dorpshoeve kwamen zij drie keer bij elkaar om in de leer te gaan bij voedingsdeskundige Charissa van 
Meurs van Coach voor Lijf & Bedrijf. Tijdens de workshops gingen ze aan de slag met thema’s als 
etiketten lezen en welke voeding is goed voor je lijf. De gemeente Midden Delfland ondersteund vanuit 
het lokaal preventie akkoord verschillende initiatieven die worden genomen op het gebied van 
gezondheid. Deze workshops voor de kookvrijwilligers zijn daar een onderdeel van. Hopelijk krijgt dit 
een vervolg in het nieuwe jaar. 

Kerstwandeling ‘gluren bij de buren’ 
Wat is er nu leuker dan in de kerstperiode, te wandelen door het sfeervolle Schipluiden. De kerstbomen 
stralen met hun vele lichtjes, de bruggen zijn versierd en op het H.K. Pootplein staat een metershoge 
kerstboom. Donderdag 15 december voert de route u via Windrecht, de Vlaardingsekade, 
Keenenburgweg en de B.M. Singel. Tijdens de wandeling kunt u genieten van diverse kerstversieringen. 
Het vertrek is vanaf Akkerleven om 19.00 uur. U kunt zich opgeven bij de receptie van Akkerleven. 

Klaverjasavond 
Één keer in de maand wordt er in de avond een klaverjasavond georganiseerd in zaal Windrecht. Dit 
keer zal het op 14 december en 11 janauri plaatsvinden vanaf 19:30 uur.  
 
Gezamenlijke maaltijd 
De gezamenlijke maaltijden staan gepland op 30 december en op 27 januari. U kunt zich opgeven bij 
Marian van der Vaart op 06-21255765 . Wilt u vrijwilliger worden bij de maaltijd dan kan dat ook. De 
groep is nog op zoek naar een aantal enthousiaste mensen die één keer in de maand willen helpen.  
 

 
Wij wensen u een hele fijne decembermaand toe!  
 
 
 
 


