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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 binnen de drie dorpen en op 
onze werklocaties. 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. Hopelijk krijgt dit een vervolg in het nieuwe jaar. 
 
Optreden Koor 
Woensdag 14 december verzorgt koor Ad Novum een kerstoptreden in de Kickerthoek van 20:00 tot 
21:00 uur. Komt u ook langs? Vooraf  aanmelden is niet nodig.  
 
Drukte in het Tablet Café 
De laatste tijd is het vrij druk in het Tablet Café. Dat is op zich prima, maar om zoveel mogelijk mensen 
te kunnen blijven helpen moeten we wat maatregelen gaan nemen: In het vervolg gaan we proberen de 
vragen die binnen ongeveer een kwartier te beantwoorden zijn eerst te beantwoorden. Voor vragen die 
meer tijd vergen, zoals de installatie van een nieuwe telefoon of voor ingewikkelde problemen gaan we 
in het vervolg een aparte afspraak maken voor één op één hulp. Voor die hulp gaan we een kleine 
vergoeding vragen: €5,00 per uur. Die aparte afspraak zal meestal op een donderdagmiddag in de 
Kickerthoek zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking. 
 
Open gezamenlijke maaltijd  
De maaltijden vinden plaats op woensdag 14 december en 11 januari. Voor deze open maaltijden kunt u 
zich aanmelden bij Hilde Drevijn op 06 - 55 80 51 09.  
 
Dorpstafel  
Op de volgende maandagen in december en januari vindt de Dorpstafel plaats: 12 december, 9 en 23 
januari. U kunt zich aanmelden bij Mieke Swart m.swart@swmd.nl of 06 – 18 72 32 34. 
 

Wij wensen u een hele fijne decembermaand toe!  
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