
 
 
 

Nieuwsberichten Maasland september 2021 
 
Wekelijkse activiteiten 
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief is er veel werk verzet door de vrijwilligers en 
teamleden van SWMD. Veel activiteiten zijn gestart, hieronder het overzicht voor Singelhof:   
 

Welke dag? Welke activiteit? Hoe laat? 

Maandag  Koffie uurtje 10.00 – 11.00 

Maandag Koersbal 09.30 – 11.00  

Maandag  Restaurant (aanmelden bij Puur en (H)eerlijk 12.00 – 13.30 

Maandag  Gymnastiek op de stoel 15.30 – 16.30  

Dinsdag  Kringdansen 09.30 – 11.00  

Woensdag  Jeu de Boules 09.30 – 11.30  

Woensdag  Koffie uurtje 10.00 – 11.00 

Woensdag Bridge 13.45 – 17.00  

Donderdag  Welfare (handwerken, kaarten maken) 09.30 – 11.30 

Donderdag Wandelen (info via Joke: 06-30 57 92 65) 09.30 – 10.30 

Donderdag Klaverjassen 13.45 – 17.00  

Vrijdag  Bewegen op Muziek 09.00 – 09.45 

Vrijdag  Bewegen op Muziek 10.00 – 10.45 

Vrijdag  Zit-fit 11.00 – 11.30 

Vrijdag  Restaurant (aanmelden bij Puur en (H)eerlijk 12.00 – 13.30 

Zaterdag Koffie uurtje 10.00 – 11.00  

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Voor meer informatie belt u naar 010 – 591 80 52. 
 
Inloop voor informatie 
Heeft u een vraag over activiteiten, mantelzorg, administratie, zorg of vrijwilligerswerk?  
Het team van SWMD kan met u meedenken en weet de weg naar andere organisaties. Elke 
maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur kunt u  binnenlopen in Singelhof, 
Hofsingel 18. U kunt ook bellen 010-591 80 52, of mailen: info@swmd.nl  
 
Reizen met De Mus 
Wilt u naar een adres in Maasland of Maassluis? Dan kunt u gebruik maken van de Mus. Als u 
de komende tijd met de Mus reist, dan is het van belang dat u zelfstandig kunt instappen.  
Ook moet u in de Mus een mondkapje dragen. U kunt de Mus op maandag t/m vrijdag tussen 
9.00 uur -  11.00 uur en 13.00 uur - 15.00 uur telefonisch reserveren via 06-20778370.  
 
Rolstoel lenen 
Gemeente Midden-Delfland heeft een aantal rolstoelen beschikbaar gesteld. Deze kunt u lenen 
voor een wandeling, om te winkelen, een bezoek aan het ziekenhuis of een uitvaart.  
Na gebruik graag meteen terugzetten zodat andere mensen niet misgrijpen.  
De rolstoelen staan in de garderobe in Singelhof. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!  
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