Nieuwsberichten Maasland

Maart 2022
NIEUW: Kunstproject, doet u mee op 11 maart?
Vanuit Pieter van Foreest bestaat het project ‘ Kunstzinnig Pieter’. Dit project heeft als doel ouderen
actief bezig te laten zijn met het zelf maken van kunst. Het koffiemoment is nu op vrijdag 11 maart in
recreatieruimte Singelhof van 14:15 tot 16:00 uur. We gaan samen praten over mogelijkheden voor
kunstzinnige workshops. Lijkt het u leuk om mee te doen? U bent van harte welkom!

Verkoop Meijssen Mode op 23 maart
Op woensdag 23 maart van 10:00 uur tot 12:00 uur kunt u in Singelhof kleding kopen van Meijssen
Mode.

Overige bijeenkomst in maart:
Zondag 4 maart
Dinsdag 8 maart
Woensdag 9 maart
Woensdag 16 maart
Dinsdag 29 maart

Kerkelijke viering
Bijeenkomst PCOB
Themadiner
Stembureau Gemeenteraadsverkiezingen
Spelletjesmiddag

Yoga heeft ruimte voor nieuwe deelnemers
Elke maandagavond is er yoga in de Singelhof. Een heerlijk uurtje ontspanning en u kunt de week
weer fris beginnen. Lijkt het u leuk om mee te doen? Het tweede uur van 20:30-21:30 is er nog plek.

Gezamenlijke Maaltijd van Puur en (H)eerlijk
Samen eten is toch veel gezelliger? Elke maandag en vrijdag kunt u in het restaurant van Puur en
(h)eerlijk, Singelhof 18 genieten van een compleet verzorgde maaltijd tussen 12:00 en 14:00 uur.
Vooraf aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon aanschuiven. Kosten van de maaltijd: € 10,-

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 MiddenDelfland 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.

Op reis met de ouderen van Schipluiden en omstreken.
Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar voor de zomervakantie. Wij gaan dit jaar naar 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

Vooraankondiging: TAP Schoenen en Van ter Meij ondermode op 6 april
Woensdag 6 april tussen 09:30 en 12:00 uur is er verkoop van de Tap schoenen en Van ter Meij
ondermode in de Singelhof. Komt u ook gezellig langs ?

