
 

Nieuwsberichten Maasland 

December ‘22/Januari ‘23 
 
De komende tijd staat in het licht van de Feestdagen. We genieten eerst van pepernoten en speculaas 
waarna we doorgaan naar kerstdiners en oliebollen. Kwalitatief samenzijn staat centraal en we laten 
u graag weten wat er gedurende deze weken georganiseerd wordt.  
 
SWMD vrijwilligers 
7 december is het ‘Nationale Vrijwilligersdag’. Wij hebben deze datum iets naar voren gehaald en 
zetten onze vrijwilligers in het zonnetje op 25 en 30 november. Onze (bijna 300!) vrijwilligers zijn voor 
SWMD van groot belang. Zij zetten zich in op heel veel verschillende manieren, zoals het één op één 
contact met dorpsbewoners of juist tijdens een groepsactiviteit op één van onze locaties. Wij kunnen 
niet zonder hen en daarom organiseren we een gezellige bijeenkomst met;  drankjes, hapjes, een 
bedankje en nog een verrassing. Vrijwilligers SWMD, bedankt voor jullie inzet in 2022 !  
 
Kerstviering voor ouderen in Maasland 
December komt er aan en er zal in Maasland een gezellige kerstviering voor ouderen georganiseerd 
worden door de werkgroep van vertegenwoordigers van de RK Parochie Maasland, de Protestantse 
Kerk Maasland en Stichting Welzijn Midden-Delfland. De viering wordt gehouden op: Maandag 19 
december. U bent van harte welkom vanaf 15.00 uur in de grote zaal van Singelhof. De viering duurt 
tot ongeveer 19.30 uur. Aanmelden kan door het strookje onderaan deze nieuwsbrief in te vullen en 
in de brievenbus van Stichting Welzijn Midden-Delfland in Singelhof te deponeren. Als u 
onderstaande aanmeldgegevens liever mailt kan dat ook naar: barrysenf48@gmail.com Wij 
verzoeken u zich aan te melden vóór 12 december, wees op tijd want vol = vol 
 
Kerstwandeling 
De wandeling voert u langs verschillende Bijbelse Kersttaferelen, te beginnen bij de aankondiging van 
de geboorte van Jezus en eindigend in de stal van Bethlehem. Op een speelse manier komt zo het 
prachtige Kerstverhaal tot leven. De Kerstwandeling begint dit jaar vanuit de Aloysius Basisschool, 
Meester Postlaan 5, tussen 18:30 uur en 19:00 uur kunt u starten. De kerstwandeling eindigt weer 
bij de stal van het Lentiz-college. Daar staat een pot, waar u een kleine bijdrage in kunt doen ter 
bestrijding van de onkosten.  
 
Theater van Stella Mundi 
Stichting Stella Mundi is een kleinschalige zorgonderneming voor jongvolwassenen met een 
verstandelijke beperking in Maasland. Vanaf januari 2023 starten zij weer aan een gloednieuwe 
inclusieve voorstelling. Inclusief theater betekent dat er wordt gekeken naar individuele deelnemers 
en hun specifieke sterke punten. Hiervoor zoeken zij nog spelers, muzikanten, decorbouwers en 
knutselaars op leeftijd, die op zoek zijn naar mogelijkheden om onder de mensen te komen. Er wordt 
iedere  donderdag gerepeteerd van 9.30 – 12.30 uur bij Stella Mundi aan de Kortebuurt 16A in 
Maasland tussen januari en juli 2023 (uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen). Heb je een 
zorghart en affiniteit met theater, bouwen of schilderen? Dan nodigen we je van harte uit contact op 
te nemen.  Meer informatie via contact@stellamundi.nl of 06-22698968 (Karin Leithuijser)  z.o.z 
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Wandelgroep Maasland 
In verband met een betere planning van wandelen en aansluitend koffie drinken, zal de wandelgroep 
Maasland een kwartier eerder starten. De aanvangstijd is vanaf heden 9.15 uur. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij mevrouw Poppe via 010-5911469. 
 
Bingo December en Januari 
Dinsdag 6 december en dinsdag 3 januari is het BINGO tijd. U kunt in de Singelhof aanschuiven en 
meedoen. De inloop is vanaf 19:15 uur.  
 
Themadiners 
Het themadiner staat gepland op 14 December en op 11 Januari. Vindt u het leuk om aanwezig te zijn, 
dan kunt u zich opgeven bij Peter Zwaard, Puur en (H)eerlijk,  06-27219797 
 

Wij wensen u een hele fijne decembermaand toe!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Aanmelden kerstviering 19 december, Singelhof Maasland 
 

 
Ja, wij komen/ ik kom naar de kerstviering in Singelhof. 
 
Naam:   …………………………………………………………. 
Adres:……………………………………………………………….. 
Telefoon:……………………………………………… 
 
Aantal personen:……………          Vervoer nodig:  ja / nee 
 
N.b. Wij gaan ervan uit dat het dit jaar door kan gaan i.v.m. corona. Mocht het toch niet lukken dan 
wordt U daar natuurlijk over geïnformeerd. 
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