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Opstart van activiteiten 
Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief zijn diverse versoepelingen ingegaan. Voor 
SWMD betekent dit dat er stap voor stap activiteiten gestart kunnen worden. Wat is het fijn om 
elkaar weer te zien en spreken! Natuurlijk houden we rekening met de geldende richtlijnen 
vanuit het RIVM. In Windrecht zijn de volgende activiteiten gestart:  

− Gymnastiek op maandagochtend 

− Handwerken op dinsdagmiddag 
− Gezamenlijke maaltijd eenmaal per maand op vrijdag 

 

Heeft u nog niet eerder meegedaan en wilt u een keer vrijblijvend kennismaken?  
Dan kunt u bellen naar 015 – 262 58 64 of een mail sturen naar info@swmd.nl   
In de komende tijd zullen er, indien mogelijk, meer activiteiten beginnen.  
Voor informatie kunt u ons altijd bellen of mailen.  
 

De Mus rijdt weer 
Maandag 7 juni is de Mus weer gaan rijden in Midden-Delfland. Er gelden wel enkele tijdelijke 
regels in verband met corona. Nu we 1,5m afstand moeten houden van elkaar, kan de 
chauffeur de reiziger niet helpen. Wilt u de komende tijd met de Mus reizen, dan is het van 
belang dat u zelfstandig in de Mus kunt stappen. Ook moet u in de Mus een mondkapje dragen.  
U kunt de Mus op maandag t/m vrijdag tussen 9.00u -  11.00u en 13.00 - 15.00u reserveren via 
telefoonnummer 06-20778370. De telefoniste stelt u een paar vragen over uw gezondheid. 
 

Financieel veilig ouder worden 
Zonder zorgen oud worden, dat wil toch iedereen? Bent u op de hoogte van de mogelijkheden? 
Het is verstandig om u op tijd voor te bereiden. Ook in Nederland zijn er elk jaar duizenden 
ouderen slachtoffer van financieel misbruik. Het ministerie van VWS ontwierp daarom samen 
met de Brede alliantie een informatie box “Financieel veilig ouder worden”. In deze box vindt u 
informatie om u te helpen uw financiële huishouding op een veilige manier te regelen.  
Het is voor iedereen van belang om hierover tijdig na te denken en afspraken te maken.  
U vindt in deze box onder meer informatie van notarissen, banken en ouderenbonden.  
De informatie box is gratis te bestellen op 
https://www.informatieboxfinancieelveiligouderworden.nl/informatiebox/bestelformulier-
informatiebox of in te zien bij de kantoren van SWMD in Maasland en Den Hoorn. 
 

Advies op maat 
Heeft u de komende maanden behoefte aan informatie, advies, of een luisterend oor?  
Wilt u meer weten over activiteiten, hulpmiddelen, administratie of praktische hulp?  
Elke dinsdag en donderdag van 10.00 – 12.00 uur kunt u bij ons binnenlopen in Kickerthoek in 
Den Hoorn. U kunt ons ook bellen op 015 – 2625864, of mailen naar info@swmd.nl  
Wij wensen u goede zomermaanden toe! De volgende nieuwsbrief komt eind augustus.  
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