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Dinsdag 17 mei Informatiebijeenkomst Levenstestament  
U wordt een dagje ouder en gaat lichamelijk of geestelijk achteruit. Dan is het goed eens na te 
denken over wie uw belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt. Zo houdt u zelf de regie en 
worden de zaken volgens uw wensen geregeld. In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast 
voor uw toekomst. Wilt u meer weten? KBO-PCOB organiseert in samenwerking met Stichting Welzijn 
Midden-Delfland een vrijblijvende informatiebijeenkomsten over het levenstestament op Dinsdag 17 
mei  om 14.30 uur in Singelhof, Hofsingel 18 in Maasland. Inloop is vanaf 14:00 uur. 
 
14 tot 20 mei Sportief Midden Delfland week 
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. In het verlengde van dit sportakkoord wordt er een Sportief Midden Delfland 
week georganiseerd van 14 tot 20 mei. In deze week zetten zo veel mogelijk verenigingen en 
beweegaanbieders hun deuren open voor alle inwoners van Midden Delfland. Het doel is om 
inwoners kennis te laten maken met het sportieve aanbod van alle drie de dorpen. Het programma 
voor deze sportieve week komt ook in uw brievenbus. Komt u langs tijdens één van de vele 
proeflessen? En neem gerust iemand mee, gezellig! 

Bingo Singelhof 
De maandelijkse Bingo gaat weer van start! Elke eerste dinsdag van de maand om 19:30 uur ( inloop 
vanaf 19:00 uur) staan er weer prachtige prijzen op u te wachten. U komt toch ook gezellig langs? 
Eerste editie is dinsdag 3 mei.  
 
Vrijwilligerswerk 
In Maasland zijn heel veel verschillende verenigingen en organisaties die iets organiseren. Dit is alleen 
mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is vaak gezellig, uitdagend, leerzaam 
en u leert nieuwe mensen kennen. Er is een speciale website over vrijwilligerswerk in onze dorpen: 
www.vrijwilligerswerkmiddendelfland.nl Hier vind u ook een vacaturebank met allerlei leuke klussen. 
Misschien staat er iets voor u bij? Voor meer informatie kunt u bellen met onze collega Judith van 
Beek op 06 – 13559022 of stuur een berichtje naar j.vanbeek@swmd.nl  
 
Overige bijeenkomst in April  
Zondag 1 mei  Protestantse gemeente Maasland 19:30 tot  21:30 uur 
Woensdag 11 mei Themadiner van Puur en (h)eerlijk 
Dinsdag 31 mei Spelletjesmiddag Singelhof 14:00 tot 16:30 uur 
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