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Het nieuwe jaar is alweer in volle gang. Zou het nog één keer gaan vriezen, of kunnen we ons gaan 
verheugen op het voorjaar? Alles is nog mogelijk, want maart roert zijn staart. Per 1 maart is het wel 
zeker dat wij onze nieuwe collega Janny Gort mogen verwelkomen. Zij zal zich gaan inzetten als 
welzijnsadviseur in Maasland. Dit betekent dat Eva Greveling zich voortaan zal inzetten voor de 
dorpen Den Hoorn en Schipluiden.  
 
NL Doet  
Zin om de handen uit de mouwen te steken? Ook dit jaar vindt er weer een editie van NL doet plaats. 
Dit keer op 10 en 11 maart. Lijkt het u leuk om bij te dragen aan een vrijwilligersklus  in de buurt dan 
kunt u zich aanmelden op www.nldoet.nl Op de website zijn alle klussen aangemeld, dus kunt u zelf 
kijken wat het beste bij u past.  
 
Stemmen 
15 maart mag u gaan stemmen voor de provinciale staten en voor de waterschappen. Als het goed is 
heeft u uw stemkaarten al mogen ontvangen. De grote zaal van de Singelhof wordt voor één dag 
omgetoverd tot stembureau. U kunt dus 15 maart heel de dag uw stem uitbrengen. Vergeet beide 
stempassen en uw identiteitsbewijs niet!  
 
Modeshow  
Dinsdag 21 maart is er een fashion show in de Singelhof. Marie Jo komt haar kleding showen  
en na afloop ook verkopen. Bent u ook toe aan een nieuw setje voor het voorjaar? U bent van  
harte welkom om 14:00 uur.  
 
Valys 
Valys is er voor reizigers met een mobiliteitsbeperking die sociaal-recreatieve uitstapjes buiten de 
eigen regio willen maken. Op familiebezoek of een dagje erop uit? Voor de korte afstanden is er in 
veel plaatsen een lokaal of regionaal vervoerssysteem, maar als u verder van huis wilt, dan is er Valys. 
U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 5 OV-zones of 25 km vanaf uw woonadres. Naast Valys 
Basis, taxivervoer dat u van deur tot deur brengt, biedt Valys u ook verschillende mogelijkheden om 
de taxi te combineren met de trein. Contactgegevens 0900 - 96 30 www.valys.nl 
 
Overige activiteiten Singelhof 
Kerkdienst Protestantse gemeente     Zondag 5 maart 10:00 uur 
Bingo         Dinsdag 7 maart 19:15 uur 
 
Vooraankondigingen April  
TAP 
5 april zal TAP aanwezig zijn in de Singelhof voor de verkoop van hun schoenen. Ook is er 
mogelijkheid tot het aanschaffen van ondermode. 
 
Lentemarkt 
SWMD en Pieter van Foreest hebben de handen ineen geslagen voor het organiseren van een 
lentemarkt. 14 april bent u van harte welkom vanaf 14:00 uur. Er zal van alles te zien, te koop en te 
snoepen zijn. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.       
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