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Fijn om elkaar weer te zien! 
Zoals u weet werden in maart 2020 alle activiteiten en bijeenkomsten stopgezet. Maar gelukkig 
is een aantal activiteiten inmiddels weer begonnen, geheel volgens de richtlijnen van RIVM. 
Beweegactiviteiten, koffiedrinken, samen eten, dit is in elk dorp weer mogelijk. Daarnaast gaan 
sommige andere activiteiten ook weer starten. SWMD huurt in elk dorp ruimtes voor 
activiteiten. Afhankelijk van deze ruimte, en van wensen en mogelijkheden van vrijwilligers, 
vakkrachten en deelnemers, maken we afspraken over de start. Het opstarten gaat in kleine 
stapjes. Dit maakt het lastig om een compleet overzicht te geven. Als u wilt weten of uw 
activiteit is begonnen, of als u interesse heeft om een keer mee te doen, neemt u dan gerust 
contact  met ons op. Wij kunnen u informeren over de stand van zaken op dit moment. 
Het is zo fijn dat er weer mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten. We merken aan de blije 
reacties hoe belangrijk dit is. Het is goed om elkaar weer te zien, welkom terug! 
 

Advies op Maat 
Bij Eva Greveling kunt u terecht met alle vragen die horen bij het ouder worden. Bijvoorbeeld 
over vervoer, activiteiten, huishoudelijke hulp, het aanvragen van indicaties voor zorg, 
maaltijden aan huis, eenzaamheid, aanpassingen in de woning en administratie.  
Eva is onze welzijnsadviseur, en werkt in Den Hoorn, Maasland en Schipluiden.  
Ze werkt op maandag, woensdag en donderdag. U kunt haar bellen op 06 – 43835158, of 
mailen naar e.greveling@swmd.nl .   
 

Prijspuzzel Dag van de Ouderen 
Donderdag 1 oktober vieren we de Dag van de Ouderen. Deze keer is er geen bijeenkomst maar 
de ouderenbonden KBO en PCOB, hebben samen met SWMD een Prijspuzzel voor u gemaakt. 
Deze woordzoeker zit bij dit blad. U kunt hem oplossen en er zijn leuke prijzen te winnen.  
Als u mee wilt doen kunt u de oplossing inleveren op verschillende adressen, ook in de 
brievenbus van SWMD in Singelhof, Hofsingel 18, of per mail via info@swmd.nl  
Vergeet u niet uw naam en adresgegevens erbij te vermelden? Wij wensen u veel puzzelplezier.  
 

Afscheid van Ellen van Adrichem 
De locatie coördinator van Maasland, Ellen van Adrichem,  
heeft besloten op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.  
Ellen heeft ruim 15 jaar gewerkt voor SWMD, in Singelhof, 
en we gaan haar zeker heel erg missen. 
Vanwege Corona is er een aangepast programma, 
maar uiteraard maken we er een feestelijk afscheid  
van op woensdag 14 oktober.   
Ellen, ook op deze plek willen wij jou heel hartelijk bedanken  
voor je inzet in de afgelopen jaren!  
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