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“Het is weer voorbij die mooie zomer”. En wat is het een mooie en soms ook hete zomer geweest. 
We hopen natuurlijk dat u volop heeft kunnen genieten van het fijne weer. En in september gaan we 
duimen voor een mooie nazomer waarin we een hoop kunnen doen en beleven met elkaar.  
 
In september zijn alle activiteiten van SWMD in en om de Singelhof weer toegankelijk. Sommigen 
kenden een zomerstop, maar deze is nu voorbij. Ook de spelletjesmiddag ( elke laatste dinsdag van de 
maand) krijgt weer doorgang. 
 
Maaltijden Puur en (H)eerlijk 
Vanaf vrijdag 2 september kunt u elke maandag en vrijdagmiddag ook weer genieten van de 
maaltijden van Puur en (H)eerlijk in de grote zaal Singelhof. Peter en zijn team staan weer klaar om u 
te voorzien van een heerlijke warme maaltijd. U komt toch ook? 
 
Najaarscollectie Meijssen Mode 
Meijssen Mode komt woensdag 28 september tussen 10:00 en 12:00 uur haar nieuwe collectie 
showen in de Singelhof. Kunt u voor het najaar nog een mooie nieuwe set kleding gebruiken komt u 
dan vooral langs.  
 
Viering internationale dag van de ouderen in Midden-Delfland 
1 Oktober is de internationale dag van de ouderen. Ook in Midden-Delfland besteden we rond deze 
datum graag wat extra aandacht aan onze senioren. 
Dit jaar wordt de Dag van de ouderen gevierd op vrijdag 30 september. De ouderenbonden PCOB en 
KBO en Stichting Welzijn Midden-Delfland hebben een uitnodigend programma opgesteld. 
 

Internationale dag van de ouderen Maasland 30 september 2022 
In Maasland bent u van harte welkom in Singelhof, Hofsingel 18 te Maasland. U kunt binnen lopen 
vanaf 10.00 uur. Henk Griffioen zal tijdens deze dag in Maasland een audiovisuele presentatie 
verzorgen over de hoogtepunten van 8 van zijn prachtige reizen. U wordt voorzien van heerlijke 
hapjes en drankjes en er wordt bovendien door Puur en (H)eerlijk een verassende lunch verzorgt. De 
dag wordt afgesloten rond 15.00 uur. Om het geheel financieel voor elkaar te krijgen vragen wij aan 
alle bezoekers een bijdrage van € 5,-. In Maasland moet u zich aanmelden, dat kan tot maandag 26 
september bij het kantoor van SWMD in Singelhof (010-5918052) of via Heleen den Hond, Hofsingel 
136 (06-54251111)  
 
Overige activiteiten  
Zondag 4 september    Protestantse gemeente Maasland (10-12uur) 
Woensdag 14 september   Themadiner Puur en (H)eerlijk 
 
Vooraankondiging oktober 
5 oktober komt TAP schoenen & verkoop van ondermode in de Singelhof tussen 10:00 en 11:30 uur  
 


