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Nieuwsberichten Maart 2022 
 
Op reis met de ouderen van Schipluiden en omstreken.  
Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar voor de zomervakantie. Dit jaar is de bestemming Hotel 
Monopole in Valkenburg van zaterdag 25 juni tot en met zaterdag 3 juli 2022. 
Mocht u dit jaar geen tijd meer hebben dan kunnen we u ook op onze reservelijst plaatsen. 
Bent u geïnteresseerd ? Neem dan contact op met een van onderstaande personen. Die kunnen u alles 
vertellen over deze reis. 
George Haring   (015-3809531)  E-mail: gpnmharing@gmail.com 
Joke v.d. Voort  (015-2120909)  E-mail: acavdv@gmail.com 
 
Sportief Midden- Delfland 
Iedereen in onze prachtige gemeente moet in een veilige, gezonde en prettige omgeving kunnen 
sporten en bewegen. Met die missie van het lokale Sportakkoord is het platform Sportief Midden-
Delfland gerealiseerd. De afgelopen maanden zijn wij druk geweest met het ontwerpen en bouwen van 
de website www.sportiefmiddendelfland.nl  Sinds kort online, dus neem gerust een kijkje. 

Koor met ingang van 3 maart 
Het ouderenkoor in zaal Windrecht zal vanaf donderdag 3 maart weer van start gaan. 
Aanvang is 10:00 uur. Heel fijn dat dit ook weer mogelijk is!  
 
Wekelijkse Activiteiten in Windrecht 

Welke dag Welke Activiteit Hoe laat ? 

Maandag Gym 09:00 – 09:45  

Maandag Kaarten 14:00 – 16:00 

Dinsdag Handwerken 14:00 – 16:00  

Donderdag Koor 09:30 – 11:00 ( vanaf 3 maart) 

Donderdag Spelletjes 14:00 - 16:00 
 

 
Overige activiteiten in maart:  
 
Kaartavond 9 maart 
Voortaan is er elke tweede woensdagavond van de maand om 19:30 uur een kaartavond in zaal 
Windrecht. De eerste keer vindt plaats op 9 maart.  

 
Stembureau 16 maart 
Woensdag 16 maart zijn er Gemeenteraadsverkiezingen. In Windrecht is dan een stembureau.  

 
Verkoop ondermode 23 maart 
Op woensdag 23 maart kunt u weer terecht voor de verkoop van ondermode. U bent van harte welkom 
tussen 10:00 en 12:00 uur. 
 
Gezamenlijke maaltijd op 25 maart 
De gezamenlijke maaltijd op de laatste vrijdag van de maand is weer van start gegaan. Voor meer 
informatie en aanmelding kunt u terecht bij Marian van der Vaart op 06 – 21 25 57 65. 
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