Schipluiden

Mei
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 MiddenDelfland 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!
Kent u de MUS?
De Mus is voor alle inwoners van Midden-Delfland die iets willen ondernemen, maar moeite hebben om
daar te komen. Zo kunt u bijvoorbeeld naar activiteiten gaan, boodschappen doen of langsgaan bij
familie, vrienden of kennissen. Het gaat dan echt om korte afstanden. Op deze manier kunt u blijven
deelnemen, ook als u ergens niet zelf kunt komen. De Mus is een gratis vervoermiddel.
Hij rijdt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur. Voor meer informatie of om een rit te
reserveren kunt u tussen 9.00 – 11.00 uur en 13.00 – 15.00 uur bellen naar 06 – 20 77 83 70.
Of u kunt een mail sturen naar: DeMus@ggz-delfland.nl
Vrijwilligerswerk
In Schipluiden 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

Wekelijkse Activiteiten in Windrecht
Welke dag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag

Welke Activiteit
Gym
Kaarten
Handwerken
Koor
Spelletjes

Hoe laat ?
09:00 – 09:45
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
09:30 – 11:00
14:00 - 16:00

Kaartavond verplaatst van 11 naar 18 mei
In de maand mei is de kaartavond verplaatst van 11 naar 18 mei. Tijd van aanvang is 19:30 uur, zaal
Windrecht

Gezamenlijke maaltijd op 27 mei
De gezamenlijke maaltijd op de laatste vrijdag van de maand. Voor meer informatie en aanmelding kunt
u terecht bij Marian van der Vaart op 06 – 21 25 57 65.

