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NIEUWSBRIEF 
Locatie Maasland 
 

 
Extra activiteiten 
 

Feestmaand 

 
 
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 

 
 

 

DECEMBER 2019/JANUARI 2020      
Het einde van het jaar nadert en een drukke, gezellige periode breekt 
aan, waarin het samenzijn centraal staat. Ook in Singelhof wordt 
daaraan door de diverse activiteitengroepen aandacht gegeven. 
Hieronder leest u een overzicht met de extra activiteiten in december 
en januari. Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen toe! 
 

Bingo: dinsdag 3 december, 19.30 uur. 

 

Themadiner: Feestmaand-menu woensdag 11 december    

Woensdag 11 december wordt de grote zaal omgetoverd tot een 
prachtig restaurant in kerstsfeer. Peter Zwaard van Puur&Heerlijk 
zorgt met zijn team en gastvrouwen van SWMD dat het u aan niets 
zal ontbreken. Prijs € 15,- p.p. Inloop vanaf 17.45 uur.  

 
Kerstvieringen voor Senioren:  maandag 16 en dinsdag 17 

december,  ontvangst met zang van het ouderenkoor in de hal om 
15.00 uur.  De zaal gaat open om 15.20 uur. Aanmelden noodzakelijk. 
In de bijlage meer informatie en een aanmeldstrookje. 
 

Feestelijke middag met PROMAA op donderdag  26 december  

Op tweede kerstdag organiseert de vrijwilligersgroep van Promaa 
een feestelijke middag met bingo en andere spelletjes voor de 
senioren van Maasland. Aanvang 14.30 uur, afsluiting rond 16.30 uur, 
vrije toegang.  
 

Gezellige oudjaarsavond op dinsdagavond 31 december   

Door enthousiaste  vrijwilligers  wordt er weer een gezellige 
oudejaarsavond georganiseerd. Samen klinken op het nieuwe jaar! 
Vanaf 20.30 uur bent u van harte welkom. Entree € 6,00.  
Aanmelden is noodzakelijk in verband met de voorbereidingen. U 
vindt de aanmeldstrookjes op het folderrek voor het kantoor van 
SWMD. Aanmelden kan ook via het E-mail 
adres onderaan deze brief. Inleveren vóór 
vrijdag 27 december in de brievenbus van 
SWMD. Graag bij aanmelding in het 
kantoor van SWMD betalen.

mailto:info@swmd.nl


Stichting Welzijn Midden-Delfland . Hofsingel 18 . 3155 AL  Maasland 
Tel: 010 5918052 . E-mail: info@swmd.nl . www.swmd.nl 

 

Prijsverhoging drankjes 
Met ingang van 1 januari 2020 zullen de prijzen van koffie/thee en drankjes  in Singelhof  
omhoog gaan. De prijs voor koffie/thee wordt dan €1,-  een frisdrankje € 1,50 en een drankje 
mét alcohol € 2,00. 

 
Bingo: dinsdag  7  januari, 19.30 uur. 

 

Themadiner “Happy New Year” op woensdag 8 januari 

Het menu treft u op het mededelingenbord en op het buffet in de grote zaal. Inloop vanaf 17.45 
uur. Prijs: € 15,- per persoon. Aanmelden kan, zolang er plek is en graag na 1 januari 2020, in het 
restaurant of via Puur & Heerlijk, pzwaa@caiway.nl 

 
PCOB Ontmoeting ‘s-middags, tevens Nieuwjaarsbegroeting: dinsdag 14  januari  

Deze keer met een gezellige Pubquiz onder leiding van Nico van den Beukel. Dat wordt een goed 
begin in het nieuwe jaar! Aanvang 14.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur. Voor leden en 
belangstellenden. 
 

Filmavond:  woensdag 15 januari  

Deze keer de film “Grand Boedapest Hotel” een visueel pareltje met een nostalgische sfeer, 
humor en muziek. Als U binnenkomt staat er weer thee en koffie klaar. De film start om 19:30 
uur. Toegang inclusief koffie en een drankje € 4,50. 

 
Spelletjesavond op dinsdag 28 januari, aanvang 19.30 uur. Iedereen is welkom. Entree € 4,50 

(voor koffie/thee en een drankje). 
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