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Fietstochten weer begonnen 
De gezamenlijke fietstochten zijn weer begonnen. Om de week vertrekt een groepje fietsers ( verzamelen bij 
monument voor Singelhof) voor een heerlijke tocht. Elke keer is de route wisselend en weer verrassend. In de 
maand juni vindt de fietstocht plaats op dinsdagochtend 7 en 21 juni. Voor actuele vertrektijden neemt u dan 
even contact op met Mieke op 06-18723234 
 
Bingo Singelhof 
De maandelijkse Bingo is van start gegaan en het bleek weer een groot succes. 7 juni bent u weer van harte 
welkom,  19:30 uur ( inloop vanaf 19:00 uur) Er staan weer prachtige prijzen op u te wachten. U komt toch ook 
gezellig langs? 
 
Historische vereniging 15 juni 
Ook benieuwd naar hoe onze omgeving er vroeger uitzag? Hoe onze voorouders duizend jaar geleden 
begonnen met aanleg van dijken en de inrichting van het land? De Historische vereniging wijdt haar eerste 
lezing na coronatijd aan de geschiedenis van het Maaslandse landschap. Inleider Piet Houtenbos laat beelden 
zien van de prehistorie, de ijzertijd en de drooglegging. Ook wordt er over kunst gesproken. De Hollandse 
polders vormen al eeuwenlang een inspiratiebron voor schilders, dichters en fotografen. U bent van harte 
welkom woensdag 15 juni om 20:00 uur. De Lezing vindt plaats in de Singelhof, Hofsingel 18. Toegang is vrij 
voor leden van de vereniging. Niet leden betalen € 2,50 
 
Vrijwilligersoproep! 
Op woensdagmiddag is de Bridge club actief in de Singelhof. Één van de vaste vrijwilligers is voor langere tijd 
uitgevallen, dus zijn wij dringend op zoek naar iemand die de komende maanden wilt helpen met o.a. 
koffie/thee schenken. Voor meer informatie neem dan contact op met Mieke 06-18723234 
 
Fittest evaluatie 
Wat was het prachtig weer! En wat een fantastische opkomst tijdens de eerste editie van de Fittest in de Post 
Kogeko Hal te Schipluiden. Inwoners van Midden-Delfland tussen 60-75 jaar kregen een oproep om mee te 
doen aan de Fittest en binnen zeer korte tijd waren alle inschrijftijden vol. Ruim 200 inwoners daagden zichzelf 
uit tijdens het parcours met verschillende testen. Het was mooi te zien hoe fanatiek men soms was. Het 
parcours bestond uit verschillende tests zoals knijpkracht, lenigheid en conditie. Het doel was inzicht te krijgen 
in eigen fitheid en welbevinden. De deelnemers waren ontzettend positief, dus wie weet krijgt dit event een 
vervolg in de toekomst. Speciale dank gaat uit naar de ruim 20 vrijwilligers die hebben geholpen tijdens deze 
dag. Zonder hen was deze dag niet mogelijk. 

 
Overige bijeenkomsten in Juni 
 
Dinsdag 31 mei  Spelletjesmiddag Singelhof 14:00 tot 16:30 uur 
Woensdag 8 juni Themadiner van Puur en (h)eerlijk 
Zondag 12 juni   Protestantse gemeente Maasland 
Dinsdag 28 juni  Spelletjesmiddag Singelhof 14:00 tot 16:30 uur 
 
 

 


