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NIEUWSBRIEF 
Locatie Maasland 
 

Extra activiteiten 
 
 
 
 

 
 
 
 
De  activiteiten in deze 
nieuwsbrief  vinden plaats in 
de grote zaal van Singelhof 
en aanmelden is niet nodig,  
tenzij anders vermeld. 
 
 
 
 
 
Bereikbaarheid: 
Coördinator Locatie Maasland 
Ellen van Adrichem  010-5918052 
Inloop wo-do-vrij 10.00 -12.00 uur. 
E-mail: e.vanadrichem@swmd.nl 
 
Welzijnsadviseur: Eva Greveling  
06-43835158, ma-wo-do 
 
Mantelzorg: Susanne Janssen   
06-10379080, ma-di-do  
 
Sociaal werker: Sandra  v.d. Meer 
06-43835157 di-wo-vrij 
 
Vrijwilligers  en Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen: 
Judith van Beek 
06-135 590 22 di-wo-vrij 

 

 

NOVEMBER 2019      
 

Bingo: dinsdag 5 november,19.30 uur. 
 

Wandelgroep op donderdagochtend  
Iedere donderdagochtend kunt u om 9.30 uur aansluiten bij een 
groepje enthousiaste wandelaars. In de even weken vanaf Singelhof, 
en in de oneven weken vanaf wisselende startpunten, zie het 
overzicht op het mededelingenbord in Singelhof. Er wordt zo’n vijf 
kwartier gewandeld en afsluitend samen koffie gedronken. Iedereen 
mag meedoen, deelname gratis, consumptie voor eigen rekening 
 

Themadiner: Helemaal Hollands op woensdag 13 november 

met live muziek!!  
Stichting Welzijn Midden-Delfland organiseert maandelijks een 
themadiner in het restaurant van Singelhof in  Maasland. Er wordt 
lekker gekookt door Peter Zwaard van Puur en (H)eerlijk. De prijs 
voor het themadiner is  €15,00 per persoon. U bent van harte 
welkom vanaf 17.45 uur in de grote zaal van Singelhof. Aanmelden 
via Puur en (H)eerlijk of in het restaurant. 
 

Spelletjesavond op dinsdag 19 november, aanvang 19.30 uur. 

Kom eens langs voor een spelletje rummikub of kaarten met 
anderen. Ook mensen die een potje willen dammen, zijn van harte 
welkom. Entree € 3,50 (voor koffie/thee en een drankje). 
 

Filmavond voor senioren  in Singelhof  
op woensdag 20 november om 19.30 uur.  
Deze keer de film “Demain tout commence” (morgen begint alles), 
een vlotte feelgoodfilm met een lach en een traan, maar wordt geen 
drama. De film start om 19.30 uur en de bijdrage voor koffie en een 
drankje bedraagt € 3,50.U hoeft zich niet aan te melden, iedereen is 
welkom!  

PCOB ontmoetingsmiddag op dinsdag 26 november 2019 

Op deze middag geeft de heer Boogerman  een presentatie over  
“Stolpersteine”, (struikelstenen). De stenen worden aangebracht in 
het trottoir voor het huis waar het slachtoffer als laatste heeft 
gewoond. De “Stolpersteine” die tot op heden in Nederland en België 
geplaatst zijn, zijn bijna allemaal voor Joodse slachtoffers. Leden en 
belangstellenden zijn van harte welkom. Aanvang 14.30 uur, de zaal 
is om 14.00 uur open. Dan staat ook de koffie of thee al klaar à 70 
cent per kopje. 
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“Een praatje helpt” met Anneke Diepenhorst , donderdagochtend 28 november.  

Anneke Diepenhorst is iedere laatste donderdag van de maand aanwezig in de cursusruimte van de 
Singelhof van 9.30 tot 12.00 uur. Zij is er voor een praatje met senioren van binnen en buiten 
Singelhof. Anneke is een ervaren coach en begeleidt mensen met verschillende vragen en 
onderwerpen. Mocht u eens met haar willen praten, zomaar of over iets in het bijzonder, dat u 
bezighoudt? Het maakt niet uit waarmee u komt. Een praatje kost niets en helpt altijd. De koffie en 
thee staan klaar (€ 0.70 per kopje).   
 

Gezamenlijke kerstviering voor ouderen in Maasland 
Het lijkt nu nog ver weg maar voor u het weet is het december. De werkgroep - gevormd door 
vertegenwoordigers van de RK Parochie van Maasland, de Protestantse Kerk Maasland en Stichting 
Welzijn Midden-Delfland - is daarom al hard aan het werk een mooie Kerstviering voor alle mensen 
van 65 jaar en ouder te organiseren. Er zal weer gezorgd worden voor een gevarieerd en sfeervol 
programma, met zang, gedichten, een kerstverhaal, kortom alles om u een goed en fijn gevoel te 
geven. De vieringen worden gehouden op maandag 16 en dinsdag 17 december. 
Over de aanvangstijden en de manier waarop u zich kunt opgeven zult u nog nader geïnformeerd 
worden. 
 
 

Vaste wekelijkse activiteiten in Maasland 
 

Maandag  09.00 – 11.30 uur: Koersbal      

12.30 – 14.00 uur Restaurant  

15.30 – 16.30 uur: Gymnastiek (Zit-Fit)  

19.15 – 20.15 uur:   Yoga   

20.30 – 21.30 uur:  Yoga  

 

Dinsdag: 09.30 – 11.00 uur: Dansen 

14.00 – 16.00 uur: Zangkoor  

  

Woensdag: 09.30 – 11.30 uur: Jeu de Boules  

  13.45 – 17.00 uur: Bridgen   

 

Donderdag: 09.30 – 11.30 uur: Wandelen 

09.30 – 11.30 uur: Welfare  

13.45 – 17.00 uur: Klaverjassen   

 

Vrijdag: 09.00 – 09.45 uur: Bewegen op muziek   

10.00 – 10.45 uur: Bewegen op muziek  

11.00 – 11.30 uur:    Zit Fit 

12.30 – 14.00 uur Restaurant     

 

Zaterdag: 10.00 – 11.00 uur: koffie uurtje 
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