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Het nieuwe jaar is alweer in volle gang. Zou het nog één keer gaan vriezen, of kunnen we ons gaan 
verheugen op het voorjaar? Alles is nog mogelijk, want maart roert zijn staart. Per 1 maart is het wel 
zeker dat wij onze nieuwe collega Janny Gort mogen verwelkomen. Zij zal zich gaan inzetten als 
welzijnsadviseur in Maasland. Dit betekent dat Eva Greveling zich zal inzetten voor de dorpen Den 
Hoorn en Schipluiden.  
 
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.  
 
Stemmen 
15 maart mag u gaan stemmen voor de provinciale staten en voor de waterschappen. Als het goed is 
heeft u uw stemkaarten al mogen ontvangen. De grote zaal van de Kickerthoek wordt voor één dag 
omgetoverd tot stembureau. U kunt dus 15 maart heel de dag uw stem uitbrengen.  
 
Dorpstafel  
Vanaf heden kunnen wij de Dorpstafel uitbreiden naar drie keer in de maand. Er is een nieuwe 
enthousiaste kookgroep ( vriendinnengroep) gestart. De dorpstafel vindt nu elke maandagavond plaats, 
behalve op de tweede maandag van de maand. Wij zijn heel blij met deze nieuwe kookgroep en wensen 
deze dames heel veel kookplezier toe! In maart is de Dorpstafel er op 13, 20 en 27 maart. U kunt zich 
aanmelden bij Mieke Swart 06-18723234 of m.swart@swmd.nl 
 
Theatervoorstelling Herfst 
We willen u graag informeren over theatervoorstelling ‘’Herfst’’, welke wij op woensdagmiddag 5 april 
2023 zullen aanbieden op onze locatie in Kickerthoek Den Hoorn. SWMD kan deze voorstelling, onder 
andere dankzij sponsoring van Zorgkantoor DSW, kosteloos aanbieden voor inwoners uit Midden-
Delfland. Theatervoorstelling ‘’Herfst’’ wordt gespeeld door Antoinette van der Velde en John Schneider 
van Theatergroep Vrij. De voorstelling duurt circa 80 minuten en gaat over een echtpaar dat af en toe 
moeite heeft met het ouder worden. Wilt u graag aanwezig zijn? 

   
Let op: 
Aanmelden is verplicht en vol is 
vol! Aanmelden kan door middel 
van een email naar 
info@swmd.nl of telefonisch via 
010- 591 80 52 onder vermelding 
van uw naam en uw 
telefoonnummer.  

Overige activiteiten maart Kickerthoek 
Gezamenlijke maaltijd      8 maart 12:00 uur  
Kerkdienst met ziekenzalving      2 maart 14:00 uur 
 

Locatie:  Kickerthoek 
Prins Willem Alexanderhof 2 

   2635 JM Den Hoorn 
Datum:   woensdagmiddag 5 april 
Inloop:  14.00 uur 
Start voorstelling: 14.30 uur (80 minuten zonder pauze) 
Afsluiting:  16.30 uur 
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