Nieuwsberichten Maasland

April 2022
TAP Schoenen en Van ter Meij ondermode 6 april
Zijn uw schoenen toe aan vervanging? Of wilt u een extra paar nieuwe schoenen voor het voorjaar?
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 ?

27 april Koningsdag
Woensdag 27 april is het Koningsdag. Gelukkig kunnen we de verjaardag van de koning weer vieren in
ons dorp. De oranjevereniging is druk bezig met het maken van een passend programma. Ook in de
Singelhof zal in de ochtend een gezamenlijk moment plaatsvinden om stil te staan bij de verjaardag
van onze Koning. Meer informatie is t.z.t. te vinden op de informatieborden in Singelhof.

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,-

Vooraankondiging Informatiebijeenkomst Levenstestament op 17 mei
Heeft u er weleens over nagedacht wie uw belangen kan behartigen als u dit zelf door
omstandigheden niet meer zou kunnen? Vaak willen mensen ook dan zelf de regie houden en zaken
volgens hun eigen wensen regelen. In een levenstestament kunt u keuzes en wensen vastleggen voor
uw toekomst. Wilt u meer weten hierover? KBO, PCOB en Stichting Welzijn Midden-Delfland
organiseren gezamenlijk een vrijblijvende informatiebijeenkomst over het levenstestament op
dinsdag 17 mei om 14.30 uur in Singelhof Inloop is vanaf 14.00 uur. U bent van harte welkom, en
neemt u gerust iemand mee.

Overige bijeenkomsten in April
Dinsdag 12 april
Woensdag 13 april
Vrijdag 15 april(goede vrijdag)
Dinsdag 26 april
Zondag 1 mei

Bijeenkomst PCOB
Themadiner van Puur en (h)eerlijk
Bijeenkomst Protestantse gemeente Maasland 19:30 tot 21:30 uur
Spelletjesmiddag Singelhof 14:00 tot 16:30 uur
Protestantse Gemeente Maasland 10:00 tot 12:00 uur

