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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 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. Zaal Windrecht wordt omgetoverd tot stembureau. U 
kunt dus 15 maart uw stem uitbrengen tussen 10:00 en 15:00 uur. Vergeet beide stempassen en uw 
identiteitsbewijs niet!  
 
Modeshow  
Woensdag 22 maart is er weer een fashion show in zaal Windrecht. Bent u ook zo toe aan een 
voorjaarszonnetje met daarbij een nieuwe kledingsetje? U bent van harte welkom tussen  
10:00 en 12:00 uur, de koffie staat klaar!  
 
Fluisterboot Andante 
In de lente krijgt iedereen weer de kriebels om er op uit te trekken. Gelukkig is er vlakbij ons “kleine 
groene hart”, een prachtig gebied waarvoor de natuurliefhebber niet ver hoeft te reizen. Dit groene 
gebied heet ‘de Vlietlanden. Om maximaal van deze mooie natuur dicht bij huis te kunnen genieten, 
organiseert de Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden van april tot en met oktober ca. 
anderhalf uur durende vaarten . Afvaarten zijn er op zaterdag-, zondag- en woensdagmiddag om 13.30 
uur. De meevarende gids vertelt over de unieke flora en fauna op het veen en legt uit hoe het fraaie 
polderlandschap is ontstaan. Buiten deze dagen kunt u de "Andante" ook boeken voor bijvoorbeeld 
groepsvaarten. Een lift maakt onze boot toegankelijk voor rolstoelen, de (rolstoel)toilet is eveneens een 
pré, ook voor mensen die wat minder goed ter been zijn. 
Neem hiervoor contact op met boeking@vlaardingsefluisterboot.nl of met de VVV (Vlaardingen).  
  
Kaartavond 
Elke tweede woensdag van de maand is er kaartavond in zaal Windrecht. U bent van harte welkom om 
19:30 uur.  
 
Gezamenlijke Maaltijd 
In maart vindt de gezamenlijke maaltijd plaats op vrijdag 31 maart 12:00 uur in zaal Windrecht. Neemt u 
gezellig iemand mee ?  
 
Vooraankondiging April 
5 april zal lingerie Meytex zijn producten verkopen in zaal Windrecht tussen 14:00 en 15:30 uur.   
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