
 
 
 

Nieuwsberichten Maasland oktober 2021 
 
Even voorstellen…… 
Misschien heeft u onze nieuwe collega Mieke Swart al ontmoet? Mieke werkt 20 uur, verdeelt 
over drie dagen, als coördinator activiteiten en vrijwilligers. Ze zal regelmatig aanwezig zijn in 
Singelhof, meestal op vrijdag. Op deze plaats wil zij zich graag even voorstellen:  
 
Inmiddels ben ik alweer ruim een maand werkzaam bij Stichting Welzijn Midden – Delfland.  
En wat is die periode voorbij gevlogen! Al zo veel mensen mogen ontmoeten, zelfs aan een 
aantal activiteiten deelgenomen. Het is zo fijn te zien dat iedereen hier weer zo veel plezier aan 
beleefd.  
Uiteraard wil ik het liefst overal tegelijk zijn om te zien wat er leeft, wat er speelt en waar 
behoefte aan is. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Als er dan ook vragen zijn over de activiteiten, 
het vrijwilligerswerk of u wilt wellicht eens kennismaken met mij, bel of mail mij dan gerust.   
Tel: 06-18723234 / m.swart@swmd.nl 
 

 
 
Woensdag 6 oktober: verkoop van schoenen en ondermode  
Op woensdag 6 oktober is er verkoop van Tap schoenen en van Ter Mey Ondermode in de 
grote zaal van Singelhof. Tussen 09.30 en 12.30 uur kunt u hier terecht om de collecties te 
bekijken en aankopen te doen.  
 
Woensdag 13 oktober: Week van de veiligheid 
Woensdag 13 oktober zal de gemeente Midden-Delfland een presentatie verzorgen in het 
kader van de week van de veiligheid. Deze presentatie staat in het teken van “digitale 
oplichting”. De ochtend start om 10:00 uur met koffie en wat lekkers. Hierna zal de presentatie 
plaatsvinden en duurt ongeveer 45 minuten. Na de presentatie is er gelegenheid tot vragen. U 
dient zich van tevoren aan te melden met vermelding van locatie Singelhof, dit kan via e-mail 
veiligheid@middendelfland.nl. Of mag ook bellen op 0618723234 
 
Yoga maandagavond 
Tijdens het yoga- uur op maandagavond zijn er nog plekjes beschikbaar. Vindt u het leuk om 
mee te doen meld u zich dan bij ons aan. 
 

Let op: op de achterkant staat nog meer informatie 
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Wekelijkse activiteiten Maasland 
 

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. 
 
Zorgt u voor een ander? 
Als u langdurig voor iemand anders zorgt, dan bent u mantelzorger. Een mantelzorger is 
iemand die uit liefde of persoonlijke betrokkenheid altijd klaar staat voor een ander. Een 
mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen, het overkomt hem of haar omdat er een 
persoonlijke band is met diegene die zorg nodig heeft. Soms komt er dan veel op u af. Susanne 
Janssen van Mantelzorg Midden-Delfland biedt op verschillende manieren ondersteuning aan 
mantelzorgers. U kunt bij haar terecht voor een persoonlijk gesprek, informatie en advies, 
bijeenkomsten en vervangende zorg. Susanne is bereikbaar op 06 – 10379080 en via 
s.janssen@swmd.nl  U kunt ook kijken op onze website met meer informatie over dit 
onderwerp: www.mantelzorgmiddendelfland.nl 
 
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  
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