
 

Den Hoorn 

Nieuwsberichten Februari 2023 
 
Aangezien de vorige nieuwsbrief de maanden december en januari betrof wensen wij u via deze 
nieuwsbrief de beste wensen voor 2023. We hopen dat u een goede en gezellige jaarwisseling heeft 
gehad. Heeft u nog goede voornemens? Dingen die u anders wilt aanpakken in 2023? Of gaat u het 
nieuwe jaar gewoon verder waar u gebleven was? SWMD begint het jaar goed. Vanuit de gemeente 
hebben wij te horen gekregen dat zij ons de komende jaren financieel extra ondersteunen. Hierdoor zijn 
wij in ieder geval in de gelegenheid om het team weer op sterkte te krijgen en nieuwe collega’s te 
verwelkomen. Hier zijn wij ontzettend blij mee. We gaan er een mooi 2023 van maken, u ook ? 
 
TAP 
31 januari komt TAP zijn schoenen weer showen en verkopen. Zij staan van 10:00 tot 12:00 uur in de 
Grote zaal Kickerthoek. Heeft u nieuwe stappers nodig bent u bij deze van harte uitgenodigd.  
 
Gezonde voornemens? 
In de Kickerthoek vinden elke dag verschillende activiteiten plaats. U kunt gezellig aanschuiven tijdens 
een koffie uurtje in de Dorpskamer, een potje koersballen of actief bezig zijn tijdens het gymmen. Lijkt 
het u leuk een keer mee toen doen? U kunt zich aanmelden bij Mieke op 06-18723234 of 
m.swart@swmd.nl 
 
Ontmoetingsmiddag woensdag 22 februari PCOB 
Deze middag staat in het teken van de wereldberoemde schilder Johannes Vermeer. Geboren, getogen 
en gestorven in Delft. Hij leefde van 1632 – 1675 en werd dus maar 43 jaar oud. Hij heeft  slechts 37 
schilderijen nagelaten, maar die zijn over de hele wereld beroemd. Wim van Leeuwen, oud wethouder 
van Delft, heeft een studie gemaakt over het leven van Vermeer en kan ons daar boeiend over vertellen. 
Wim van Leeuwen is medeoprichter van het mooie Vermeercentrum in Delft. 

Fashion 
Vrijdag 24 februari staat in het teken van mode en fashion. Doorduyn zal haar nieuwe collectie tonen in 
de grote zaal van de Kickerthoek tussen 14:00 en 17:00 uur. Heeft u binnenkort een leuk feestje  en 
weet u niet wat u aan moet trekken? Dan kunt u uw slag slaan. Er is mogelijkheid om te passen. 
 
Koor op bezoek  
Tijdens de kerkdienst van 2 februari zal koor Laudate Dominum te gast zijn via fonds 1818 in de 
Kickerthoek. Het koor beschikt over professionele musici. Onder de gedreven leiding wordt er wekelijks 
stevig gerepeteerd en is er een flinke dosis werklust binnen het koor. Een repetitor is wekelijks aanwezig 
om met piano/orgelspel het koor te ondersteunen.  
 
NL Doet  
Zin om de handen uit de mouwen te steken? Ook dit jaar vindt er weer een editie van NL doet plaats. Dit 
keer op 10 en 11 maart. Lijkt het u leuk om bij te dragen aan een vrijwilligersklus  in de buurt dan kunt u 
zich aanmelden op www.nldoet.nl Op de website zijn alle klussen aangemeld, dus kunt u zelf kijken wat 
het beste bij u past. 
        
Andere woning? 
Heeft u de wens om te verhuizen naar een seniorenwoning? De eerste stap in dit proces is dat u 
ingeschreven staat bij Woonnet Haaglanden. U kunt een account aanmaken op de website 
www.woonnet-haaglanden.nl U kunt vervolgens reageren op woningen via de website. Dit account kost 
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€ 12,50 per jaar. U kunt eventueel ook hulp inschakelen bij het zoeken naar de juiste woning via een 
seniorenmakelaar bij Woonnet Haaglanden op 079-3030000 of www.socialeverhuurdershaaglanden.nl. 
Voorwaarde is wel dat u al beschikt over een account op de website.  
 
Thuis hulp nodig 
Heeft u thuis huishoudelijke hulp of begeleiding bij administratieve zaken nodig, omdat u dat door een 
ziekte of beperking niet kan? Bij de gemeente kunt u WMO* ondersteuning aanvragen. De WMO staat 
voor de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Het doel van de WMO is dat iedereen kan meedoen in de 
maatschappij. De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen, maar als dit niet meer 
lukt kunt u in aanmerking komen voor bijvoorbeeld thuishulp, begeleiding of aanpassingen in huis. Voor 
WMO voorziening is een eigen bijdrage verschuldigd. U betaalt nooit meer dan de kostprijs. Wat moet u 
doen? De WMO kan u helpen als u langer dan 6 maanden moeite heeft met zelfstandig thuis wonen. U 
kunt bellen naar team WMO via 015-3804111 of mailen wmo@middendelfland.nl  
 
Activiteitenaanbod Kickerthoek 
Kent u het activiteitenaanbod maar vind u dat er nog wel iets anders aan toegevoegd kan worden? Alle 
ideeën zijn welkom en bespreekbaar. U kunt deze ideeën kwijt bij Mieke op 06-18723234 of 
m.swart@swmd.nl U bent natuurlijk ook van harte welkom op onze inloopochtenden dinsdag en 
donderdag van 10:00 tot 12:00 uur. 
 
Dorpstafel  
Op de volgende maandagen in februari vindt de Dorpstafel plaats: 6 en 20 februari. U kunt zich 
aanmelden bij Mieke Swart m.swart@swmd.nl of 06 – 18 72 32 34. 
 

Activiteiten Den Hoorn         

 

Maandag  10.15 – 12:00 uur Gymnastiek o.l.v. mw. H. Stofbergen ( twee lessen) 

   14.30 -  16.30 uur Dorpskamer, vrij inloop, praatje, kopje koffie 

   18.00 -  20.00 uur DorpsTafel, om de week op maandagavond  

   18.45 – 22.00 uur Bridgen KRAS   

Dinsdag  14.00 – 17.00 uur SOOS, Kaarten / Rummicub 

   18.45 – 22.00 uur Bridgen KRAS (competitie) 

Woensdag  10.00 -  11.30 uur Tabletcafé 

   12.00 – 14.00 uur Open maaltijd (Iedere 2e woensdag van de maand) 

Donderdag      09.30 – 12.30 uur Bridgegroep KRAS (competitie) 

   10.00 -  12.30 uur Dorpskamer, vrij inloop, praatje, kopje koffie 

   14.00 – 16.00 uur Handwerkclub 

   14.00 – 17.00 uur Koersbal 

Vrijdag   09.30 – 12.00 uur Bridgegroep KRAS 

   14.00 – 16.00 uur Sjoelen 

Biljarten voor ouderen: in de “ Hoornbloem “, Woensdag, Donderdag en vrijdag van 13.30 – 17.00 uur 
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