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Start Thuis in de Wijk

“Goud met Jong en Oud” verbindt generaties aan elkaar 

Ontmoet, kijk en beleef!

We gaan diverse activiteiten orga-
niseren waar jongeren en ouderen 
elkaar ontmoeten. 
In samenwerking met leerlingen 
van Zadkine ZHE zal er een paar 
keer per jaar een gezellige middag 
worden georganiseerd waarbij  
verbinden tussen jongeren (de leer-

lingen) en ouderen het hoofdthema 
is. Maar ook met jongere kinderen 
(basisschoolleeftijd) zullen er activi-
teiten georganiseerd worden. Zoals 
bijvoorbeeld een high tea, waarbij 
kinderen en senioren samen een 
high tea voorbereiden en nuttigen. 
Ook activiteiten als samen bowlen, 

een bingomiddag voor jong en oud 
of een leuke creatieve workshop 
waar beide leeftijdsgroepen aan 
deelnemen. 
Door verschillende leeftijdsgroepen 
met elkaar te mengen zal er op 
termijn sprake zijn van opbouw van 
positieve contacten tussen ouderen
en jongere bewoners uit Nissewaard. 
Ook voor de jongere generaties 
biedt dit leerzame ervaringen. Ze 
komen niet alleen in contact met 
een andere wereld, maar ontdekken

ook ze dat ze daarin een posi tieve 
rol kunnen vervullen. Samen
werkende generaties ervaren zo 
nieuwe vormen van verbonden-
heid. Daarom zijn wij op zoek naar 
senioren die een gastles willen 
 geven op basisscholen en/of 
 middelbare scholen. Mensen die 
boeiend kunnen vertellen over hun 
eigen leven. Het kan een verhaal 
zijn over de beleving van de Tweede 
wereldoorlog, maar kan ook een 
boeiend verhaal zijn over een 
specifieke hobby of levenswerk van 
iemand. 
De nationale pannenkoekendag is 
bij uitstek een gelegenheid om ver-
schillende generaties met elkaar in 
contact te brengen. Dit jaar hebben 
kinderen van de Jan Campertschool 
en leerlingen van het Zadkine ZHE 
de pannenkoeken gebakken voor 
senioren.
In de meivakantie zal er in ontmoe-
tingscentrum de Mei, op woensdag 
24 april, een creatieve activiteit 
worden georganiseerd voor jong 
en oud. Op woensdag 1 mei is er, 
ook in ontmoetingscentrum de Mei, 
voor jong en oud, een lunch die 
gezamenlijk bereid wordt. 
De exacte tijdstippen en hoe u zich 
moet opgeven leest u in de huis aan 
huisbladen en op de foldertjes en 
flyers van SWO.

Met het “Goud met Jong en Oud” willen we niet alleen ouderen
in contact brengen met elkaar, maar ook verschillende  generaties 
met elkaar verbinden. We willen op een leuke  manier  jongeren en 
ouderen kennis laten maken met elkaars belevingswereld. 

De wereld verandert supersnel. En 
jij zit daar boven op! Met Snapchat, 
VR, You Tube, games en domotica. 
Hoe zou jij de WII inzetten om 
ouderen te laten bewegen? Weet 
jij hoe je oma Truus virtueel van de 
Rocky Mountains kan laten base 
jumpen? Kunnen we dat ook filmen? 
Of wat zijn de belangrijkste domo-
tica hulpjes in huis? Vind je het leuk 
om jouw ervaringen en kennis te 
delen met ouderen? Meld je dan 
aan als ervaringsdocent. 
Ben je tussen de 14 en 20 jaar? 
 Geïnteresseerd in andere mensen 

en vind je het leuk om anderen iets 
bij te brengen? Heb je geduld en 
kan je je een beetje verplaatsen in 
de gedachtes en leefwereld van an-
deren, meld je dan aan bij de SWO! 
Samen bedenken we welke ervaring 
jij kan leveren. 
 
Wat levert het jou op:
–  superleuke ervaring; 
–  anderen iets bijbrengen wat je 
–  weet;
–  gezelligheid met (hoe kan het -  -  
–  anders) eigen gebakken cookies;
–  je reiskosten vergoed.

SWO zoekt jong voor oud



Annuleringsvoorwaarden 
In alle gevallen geldt: Indien er bij annulering kosten zijn gemaakt die we niet meer kunnen verrekenen c.q.  
annuleren, dan dient u deze alsnog te voldoen.
Indien er door ons nog geen kosten zijn gemaakt wordt bij annulering vanaf 1 week vóór de datum van het 
uitstapje € 5, in rekening gebracht. Annulering tot 2 weken voor het uitstapje is kosteloos.

Overzicht uitstapjes 
Op deze en de volgende twee pagina’s vindt u een overzicht van ons aanbod in uitstapjes. Het aanbod is weer 
bijzonder gevarieerd, dus er is voor ieder wat wils. U kunt zich opgeven voor een uitstapje door te bellen met de 
SWO, telefoonnummer 018169 52 55. Voor alle uitstapjes geldt: VOL IS VOL en bij gebrek aan belangstelling kan 
het reisje worden geannuleerd.

Wachtlijst
De populariteit van de uitstapjes is enorm. Om iedereen een kans te geven deel te nemen aan de uitstapjes en 
met name de verrassingstochten mag u zich voor één verrassingstocht inschrijven. Wilt u met beide verrassings-
tochten mee dan kunt u zich voor uw tweede keuze op de wachtlijst laten zetten. Indien een uitstapje vol is kunt 
u zich op de wachtlijst laten zetten. Bij de planning van nieuwe uitstapjes wordt altijd rekening gehouden met de 
wachtlijsten. En het kan voorkomen dat een uitstapje indien mogelijk vaker gereden gaat worden. Mensen die op 
de wachtlijst staan hebben dan altijd voorrang op een uitstapje met dezelfde bestemming.
 
Prijzen
Bij elk uitstapje staan twee prijzen. Indien u in het bezit bent van een geldige SWO Servicepas betaalt u de eerst-
vermelde prijs; de prijs met het sterretje (*) is de prijs die u betaalt als u geen SWO Servicepas heeft.  
De SWO Servicepas kost € 15,- per kalenderjaar. De prijzen zijn altijd inclusief vervoer, kopje koffie of thee en 
indien van toepassing entree en lunch, tenzij anders vermeld.

Verklaring symbolen:

  Te
lefoon SWO:

w
w

w.swospijkenisse
.n

l

69 52 55
0181-

categorie 1: 
weinig wandelen, korte 
afstanden 

categorie 2: redelijk ter 
been i.v.m. iets langere 
afstanden 

categorie 3: goed ter 
been i.v.m. afstand  
e/o het terrein (kinder-
kopjes, gras, e.d.)

De volgende krant verschijnt op: 
maandag 17 juni 2019
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Niet zo ver weg, in het Westland, 
vinden we Willems Beeldenkas. 
Willem heeft hier de meest  
bijzondere beelden gecreëerd 
van mozaïek. Vergis u niet,  
dit is geen museum maar een 
belevenis om te zien hoe de 
 creatieve geest van  Willem
 meer dan 200 keer tot uiting  
is gekomen. Bizar en tevens 
verbazingwekkend. 

Prijs: € 27,50 of € 33,00 *.

Historisch Delft is het beste  
te ontdekken vanaf haar 
eeuwenoude grachtengordel. 
En dat gaan we vandaag doen 
ook. Langs elke historische 
bezienswaardigheid en onder 
de eeuwenoude boogbruggen 
door vertelt de schipper over 
de schilderachtige stad. Bij 
mooi weer vaart u fijn in de 
open lucht. Bij regen, wat we 
natuurlijk niet hopen, gaat de kap dicht en blijft u lekker droog. Omdat het 
vandaag 4 mei is zorgen wij ervoor dat u rond 18.00 uur weer thuis bent.

Prijs: € 42,95 of € 51,55*.

Woensdag 1 mei 
De Beeldenkas in Schipluiden

Zaterdag 4 mei 
Rondvaart in Delft + lunch

Een ontspannende 60+ filmmiddag in een 5 sterren bioscoop met luxe 
stoelen en veel beenruimte, de moderne Eurobioscoop. Na de lunch 
 worden we ontvangen met een kopje koffie of thee en iets lekkers.  
De voorstelling bevat een pauze om even de benen te strekken of om 
popcorn te kopen.

Prijs: € 39,95 of € 47,95*.

Dinsdag 7 mei
Filmmiddag in Euroscoop + lunch in Schiedam

Wegens succes doen we dit uitstapje nog een keer waarbij natuurlijk de 
mensen van de wachtlijst van februari voor gaan. Maar opgeven kan altijd 
want bij veel aanmeldingen gaan we gewoon nog een keer!

Prijs: € 25,50 of € 30,60*.

Woensdag 8 mei 
Tijd voor Max

Veel lopen hoeft u  
vandaag niet want we 
maken een prachtige  
bosrijke tocht door 
Utrecht. 
Langs de fraaie buiten-
plaatsen zoals Slot Zeist 
en de bekende plaatsen 
Baarn en Soest.

Prijs: € 27,50 of € 33,00*.

Vrijdag 10 mei 2019
Rondrit Utrechtse Heuvelrug

Via grote deuren komt u in een oude boerenschuur, waar rondom een 
ouderwets bestraat marktpleintje, karakteristieke huisjes gebouwd zijn 
met Oudhollandse geveltjes. Deze bestaan nog echt in de haven van Goes. 
In de huisjes demonstreren de ambachtslieden. Na een kopje  koffie en 
een rondleiding kunt u hier rustig rondkijken. Wanneer u, na de rond-
gang langs de diverse werkruimtes wat wilt uitrusten, dan kunt u op 
het  middenplein heerlijk genieten van een consumptie, de sfeer en de 
g ezellige drukte van het Ambachtscentrum.

Prijs: € 40,95 of € 49,15*.

Zaterdag 11 mei 
Ambachtscentrum Goes + lunch
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Woensdag 29 mei 
Rondvaart Aalsmeer en bezoek rozenkweker

Tijdens deze rit hopen we nog volop bloembollen in bloei te zien en doen 
gezellige plaatsjes in de regio aan, zoals Katwijk aan Zee, Noordwijkerhout. 
Een schitterend gebied om doorheen te rijden en we gaan u weer een 
leuke dag bezorgen. 

Prijs: € 25,00 of € 30,00*.

Vrijdag 17 mei
Lunchen bij Monsieur Paul in Maassluis

Zaterdag 18 mei
Boerenhightea Christoffelhoeve en verrassing 

Woensdag 22 mei 
Strandrups Noordwijk

Woensdag 15 mei 
Rondrit Bollenstreek 

Vandaag weer een kort uitstapje 
waarbij we alleen gaan lunchen. 
 Monsieur Paul staat met zijn team 
klaar om voor u de lekkerste brood-
jes klaar te maken. Zitten we in de 
serre of bij mooi weer buiten op de 
boot? 

Prijs: € 27,00 of € 32,40*.

Op de grens van NoordBrabant en Limburg ligt de Christoffelhoeve. Een 
boerderij uit 1939 waar tal van activiteiten plaats vinden. Wij gaan hier 
genieten van een boerenhightea en om het spannend te houden doen we 
er een verrassing bij. U kent ons ondertussen dus u weet dat het weer een 
leuke dag gaat worden. Omdat we al om 11 uur worden verwacht wordt u 
voor deze dag eerder opgehaald dan u van ons gewend bent.

Prijs: € 44,95 of € 53,95 *.

Een unieke gelegenheid om weer 
eens op het strand langs de zee te 
komen. Met een uniek voertuig 
rijden we langs de vloedlijn van 
de Noordzee. Zeker voor mensen 
die slecht ter been zijn is dit een 
mogelijkheid om de zee van dicht-
bij te zien en te ruiken. Misschien krijgt u de mogelijkheid onderweg even 
uit te  stappen en schelpjes te zoeken of om te “pootje baden”.

Prijs: € 33,95 of € 40,75*.

Donderdag 23 mei
Kastelentocht Brabant

Uw chauffeur haalt u thuis op en goed
gehumeurd gaan we op zoek naar 
kastelen in NoordBrabant. Gelukkig 
zijn er vol doende te vinden. Tijdens 
een mooie en natuurlijk gezellige rit 
laten wij u het  Brabantse land van alle 
kanten zien en bij de kastelen geven wij 
u de gelegenheid deze buiten van alle 
kanten te bekijken.

Prijs: € 29,95 of € 35,95*.

Zaterdag 25 mei en 22 juni 
Verrassingstocht 

U stapt in een authentieke ‘fluisterpraam’ en u vaart door  diverse wateren 
rond Aalsmeer. U maakt op een speelse en gezellige manier kennis met 
één kant van Aalsmeer. Aan boord van de fluisterpraam lijkt het net of u 
even terug gaat in de tijd. Dat maakt deze vaart zo bijzonder. Na koffie met 
een appelpunt brengen we u naar rozenkwekerij Belle Epoque. U kunt zich 
vast niet beheersen om wat moois voor in de tuin of thuis voor op tafel 
aan te schaffen. 

Prijs: € 40,95 of € 49,15*. Ook inbegrepen: koffie met appelpunt.

Vijf kwartier fluisterend rond-
dobberen in de Biesbosch. Deze 
fluisterboot komt op plekjes waar 
gewone rondvaartboten niet 
 kunnen komen. 
Luister goed en hoor de geluiden 
van de Biesbosch. Tip: neem uw 
verrekijker en fototoestel mee.

Prijs: € 43,50 of € 52,20*.

Vrijdag 31 mei 
Fluisterboot Werkendam

Met een enthousiaste schippersgids 
vaart u over de Binnendieze. Via de 
smalle waterlopen komt u langs en 
ónder de mooiste plekjes van het 
historische stadscentrum. U wordt 
weer binnen de vestingmuren afge-
zet en u heeft vast nog tijd om even 
het mooie Den Bosch te bezoeken. 
Gaat u nog de échte Bosche bollen 
scoren?

Prijs: € 45,95 of € 55,15*.

Zaterdag 1 juni 
Varen op de Binnendieze in Den Bosch + lunch

Zoals altijd zijn onze verrassingstochten 
een groot succes. Er is een programma 
voor u samen gesteld dat alles heeft voor 
een leuk dagje uit! Gezelligheid, beziens-
waardigheden, lekkernijen en mooie 
routes. Niets houdt u tegen om met ons 
mee te gaan!

Prijs: € 41,95 of € 50,35*.

!
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Kunt u ook altijd zo genieten van een heerlijke high tea? Dan kunt u nu bij 
De Bonte Koe in Schiedam gaan genieten 
van een bijzondere ‘chocolate tea’. Met 
onder andere chocolade taart, bouchées 
(extra grote bonbons die niet in een keer 
in uw mond passen), truffels en fruit van 
het seizoen ondergedompeld in choco-
lade geniet u van de verrukkelijkste zoete 
chocoladetraktaties. Kom mee heerlijk 
genieten in het historische Schiedam.

Prijs: € 39,95 of € 47,95*.

Woensdag 12 juni 
Zand, zon, asperges en een drupje wijn

Donderdag 6 juni 
Chocolate tea in Schiedam

Donderdag 13 juni 
Rondrit Rotterdam en rondleiding Stadhuis

Gaat u vandaag weer gezellig met ons mee naar het Brabantse land? 
In wagons met een zacht achtergrondmuziekje is het genieten van het 
natuurschoon in en rondom de 
Loonse en Drunense Duinen met 
bezoeken aan bossen, heiden en 
stuifzand. Met de Duinexpres komt 
u op plaatsen die voor u niet of 
nauwelijks bekend zijn en met de 
auto moeilijk te bereiken zijn. 

Prijs: € 43,50 of € 52,20*.

Zaterdag 8 juni 
Duinexpres + lunch

Onder het genot van koffie/thee en een 
 lekker stuk appelcake, vertellen ze u in Etten
Leur over de asperges, wijn en likeuren. 
Daarna wandelen we op het gemak langs de 
wijngaard en de aspergevelden. U ziet onder 
meer hoe de asperges volautomatisch gesor-
teerd worden. Ook gaan we het een en ander 
proeven en keuren. De huisgemaakte wijnen, likeuren, advocaat en port 
komen allemaal langs. En vanzelfsprekend voorzien we u van een heerlijke 
kom aspergesoep met stokbrood.

Prijs: € 34,95 of € 41,95*. Ook inclusief aspergesoep.

De buitenkant kennen we allemaal maar heeft u ook altijd al willen weten 
hoe het stadhuis van Rotterdam er van binnen uitziet? Ga dan vandaag 
mee met onze rondrit door de stad. Onder begeleiding van de gastheren 
van het stadhuis gaan we daar eens rondkijken. Zij laten u een aantal 
indrukwekkende vertrekken zien, zoals: de grote hal, de burgerzaal, het 
binnenterrein, de trouwkamers,  galerijen en raadzaal. Vergeet uw legiti-

matiebewijs niet! Daarna zetten 
we onze rondrit voort en brengen u 
weer netjes thuis.

Prijs: € 24,95 of € 29,95*.

In één dag reist u van het Hollandse Woud 
waar u de wolven spot, naar de Afrikaanse 
Savanne waar de giraffen parmantig rond
lopen. Even verderop belandt u ineens op de 
Prairie en ziet u de prairiehondjes opduiken 
bij uw voeten. Maakt u liever een sprong 
door de tijd? Bezoek dan de Stad der Oud-
heid en gluur naar binnen in het paleis van de 

Perzische koning, waar u recht in de ogen van de tijgers kijkt. Of bewonder 
de levensgrote dino's in het Dinopark. Kunt u deze spanning aan, stap dan 
in onze bus en ga gezellig mee.

Prijs: € 43,95 of € 52,75*.

Zaterdag 15 juni 
Op reis langs de dieren in Amersfoort + lunch

Aan de oever van het 
 Grevelingenmeer vindt u
het nieuwe restaurant  
EAT & SEE. Een prachtig, 
stijlvol en eigentijds gebouw. 
Bij EAT & SEE  geniet u, zoals 

de naam al doet vermoeden, van heerlijk eten én een weids  uitzicht over 
het Grevelingenmeer. Bij mooi weer kunnen we op het terras eten en kunt 
u ondertussen alles wat er op het meer gebeurt in u  opnemen. Zeilen, 
surfen, suppen, glijden en plonsen in het water. Helaas is dit een kort 
 uitstapje dus na de lunch brengen wij u weer netjes thuis.

Prijs: € 27,00 of € 32,40*.

Vrijdag 21 juni
Lunchuitstapje Eat & See

Kruip in de wereld waar Hugo de Groot wist te ontsnappen in de boeken-
kist. Bezoek het beroemdste kasteel van Nederland. In het kasteel is voor 
iedereen van alles te beleven. In het museum leert u over Hugo de Groot, 
de  Middeleeuwen en de Hollandse Waterlinie. Iedereen krijgt een sleutel 
om het kasteel te kunnen ontdekken.

Prijs: € 39,95 of € 47,95*.

Woensdag 26 juni 
Slot Loevestein

Vanaf het water ziet u een deel van de molens het beste. Er zijn op 
 verschillende plaatsen langs de dijk aanlegplaatsen voor de rondvaart-
boot. U kunt in en uitstappen waar u wilt om molens te bekijken of pak 
de andere boot en blijf gewoon lekker zitten en laat u rond varen. De 
 molens Nederwaard en Blokmeer zijn met uw kaartje vrij te bezichtigen.

Prijs: € 38,90 of € 46,70*.

Donderdag 27 juni 
Kinderdijk en Varen langs de molens 

De BelgischNederlandse enclave. Afhankelijk 
van waar u loopt, loopt u in België of Nederland. 
De grens loop dwars door een huis. Spreken we 
hier van Belgische frites of Hollandse kroketten. 
In elk geval voldoende stof om over na te denken 

terwijl u door dit leuke plaatsje wandelt. De lunch gebruiken we in Den 
Engel waar het zoals altijd prima vertoeven is. Natuurlijk laten we ook nog 
onderweg mooie stukjes natuur van het Brabantse land zien.

Prijs: € 33,50 of € 40,20*.

Zaterdag 29 juni 
Baarle Nassau + lunchen in Den Engel

Vooraankondiging: Zaterdag 3 augustus 
Varend Corso

Prijs: € 34,00 of € 40,80*.
Beschrijving volgt in de volgende SWO-krant. U kunt wel alvast reserveren.

Een kort uitstapje naar een ontspannende 60+ filmmiddag in een 5sterren 
bioscoop met luxe stoelen en veel beenruimte. We worden ontvangen 
met een kopje koffie of thee en iets lekkers. En dan natuurlijk een leuke 
film bekijken. 

Prijs: € 19,95 of € 23,95*.

Dinsdag 4 juni
Filmmiddag Euroscoop in Schiedam



Met klachten hebben we niet 
zoveel ervaring. Mocht het onver-
hoopt toch een keer voorkomen dat 

u niet helemaal tevreden bent, dan 
horen we dat natuurlijk graag. 
Bijvoorbeeld over een activiteit, een 

dienst of een ontvangen  advies? 
Vindt u bijvoorbeeld dat u niet 
vriendelijk te woord bent gestaan 
of dat we niet voldoende tijd voor u 
hebben vrij gemaakt. Wellicht vindt 
u dat er onterecht een bedrag is 
afgeschreven?
 
Laat het ons alstublieft weten. 
Bel ons of email ons of loop even 
langs. Onze medewerkers noteren 
uw vraag of klacht en zullen hier 
 binnen vijf werkdagen op terug-
komen. Ook als we iets meer tijd 
nodig hebben om een en ander uit 
te zoeken. 
 
Niet tevreden met de afhande-
ling? U kunt eventueel ook contact 

 hebben met de cliëntenraad van de 
SWO. 
De cliëntenraad is een onafhanke-
lijke groep vrijwilligers die als doel 
heeft de belangen van cliënten 
richting de SWO en haar Raad van 
Toezicht te behartigen. U kunt uw 
vraag of klacht ook aan hen rappor-
teren via clientenraad@swospijke-
nisse.nl of door deze door te bellen 
aan de SWO met het verzoek de 
vraag of klacht door te geven aan 
de cliëntenraad. 
Diezelfde cliëntenraad zal in het 
najaar ons tweejaarlijkse klant
tevredenheid onderzoek uitvoeren. 
Grote kans dus dat u een lid van 
de cliëntenraad dit jaar nog gaat 
tegenkomen.

Klachten? Dat zijn kansen om het beter te doen!

Ontmoet, kijk en beleef!
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SWO zoekt vrijwilligers voor 
signalerend huisbezoek 2.0 
De Gemeente Nissewaard heeft Stichting Welzijn Ouderen (SWO) de 
opdracht gegeven om huisbezoeken onder senioren uit te gaan voeren. 
Het Signalerend Huisbezoek 2.0 is een onderzoek onder alle 75plussers 
in de gemeente Nissewaard. Dit onderzoek laat zien hoe iemand in het 
leven staat, waar mensen van 75 en ouder tegen aanlopen en wat hun 
specifieke behoeften zijn. Door dit te onderzoeken kan de gemeente 
haar beleid daar op aanpassen. Indien nodig kan er via de SWO direct 
ondersteuning en/of informatie worden aangeboden. 
De SWO zoekt voor dit project vrijwilligers. Zij gaan na een korte cursus 
de huisbezoeken afleggen. Deze huisbezoeken worden vooraf aange
kondigd. De werkwijze is standaard: alle inwoners van 75 jaar en ouder, 
die zelfstandig wonen, krijgen een schrijven met het verzoek mee te 
werken aan dit project. Naar aanleiding van een bevestigend antwoord 
neemt een vrijwilliger binnen drie weken na het schrijven contact op 
met de 75 plusser en maakt een afspraak voor een huisbezoek. Samen 
wordt een vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst bevat vragen over 
 mogelijke knelpunten, die men ervaart bij het ouder worden, zoals 
gezondheid, wonen, tijdsbesteding, contacten, hulp en dienstverlening 
en mobiliteit. Per interview gaat het om een tijdsbesteding van zo’n 
anderhalf uur. De gestandaardiseerde vragenlijst worden daarna in de 
computer verwerkt, die de antwoorden bundelt en mogelijkheden biedt 
om direct ondersteuning en/of informatie in te zetten.
De SWO vraagt van de vrijwilliger vooral affiniteit met ouderen en dat 
hij/zij een luisterend oor kan bieden. Uiteraard moet de vrijwilliger  
respect hebben voor de privacy van de oudere en bereid zijn een 
 training te volgen. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt door ons 
voor deze functie gevraagd.

Is uw belangstelling gewekt en voldoet u aan de volgende functie eisen:

• heeft affiniteit met de doelgroep
• is communicatief vaardig
• zelfstandig werken is u niet onbekend
• is flexibel, stressbestendig en mobiel
• heeft een goed inlevingsvermogen
• neemt deel aan de trainingen/ cursus die vooraf gegeven wordt
• heeft een pro actieve, positieve en ondernemende houding
• een open en uitnodigende houding in de omgang met mensen
• respect voor privacy van ouderen
• grenzen stellen en bewaken
• geduldig en betrouwbaar

Meldt u zich dan aan bij Peggy Adriaanse of Yvonne Tjung, telefonisch 
0181695255 of via email info@swospijkenisse.nl

Thuis in de Wijk officieel van start
U zult de komende tijd wat meer 
artikelen lezen over Thuis in de 
Wijk in de kranten. Dit heeft alles 
te  maken met de officiële lance-
ring van Thuis in de Wijk door de 
 gemeente Nissewaard. In de prak-
tijk zijn de ouderen adviseurs van 
de SWO al vanaf 1 juli 2018 actief 
in de wijken. Heeft u een vraag of 
zoekt u informatie of ergens onder-
steuning bij dan kunt u ook bij Thuis 
in de Wijk terecht. Iedere maandag 
en donderdag van 1012 uur zijn er 
in wijkcentrum de Akkers, aan de 
Hoogwerfsingel naast de Aldi, het 
kantoor van de SWO aan het  
Goudenregenplein vrije inlopen. 
In het atrium van Bernissesteyn 
in Zuidland zitten we alleen op de 
donderdag van 1012 uur. 

Stichting Welzijn Ouderen is partner 
in “Thuis in de Wijk / ondersteu-
ning” en biedt in samenwerking 
met MEE, Pameijer en Kwadraad, 
advies en ondersteuning aan 
inwoners in Nissewaard. Advies 
en begeleiding zijn altijd kosteloos 
beschikbaar voor senioren en hun 
familieleden in Nissewaard. U kunt 
bij de SWO en Thuis in de Wijk 
 terecht voor informatie en advies 
op de gebieden:

– voorzieningen en langdurige zorg;
– starten met nieuwe bezigheden 
– of activiteiten;
– het invullen van officiële formu 
– lieren, brieven of communicatie 
– via websites;
– eenzaamheid, sociale contacten 
– en het versterken van uw sociale 
– netwerk;
– het vinden van geschikte woon
– ruimte;
– mantelzorgondersteuning;
– het vinden van werk en zingeving;
– opvoeden en mijn gezin;
– verlies en rouw;
– relatie & huwelijk;
– ruzie en geweld.

Dichtbij, laagdrempelig en koste-
loos proberen we inwoners van 
 Nissewaard te informeren en te 
ondersteunen bij allerlei problemen 
die we allemaal wel eens tegen-
komen. Problemen waar het soms 
handig is om ondersteuning bij te 
krijgen, de juiste informatie te  
ontvangen of de juiste weg te  
kennen in het landschap van rege-
lingen en afspraken die hier over 
zijn gemaakt door instanties en 
overheid. 

Vervolg op pagina 8

De SWO-cliëntenraad, met van links naar rechts: Ger Groenenboom, Gisele Turkenburg-van Velde, 
Elly Sarno-Paul, Karl Wiechmann, Jan Bakker en Cor Rijsdijk

Kennismaken met thuis in de wijk, middels een heerlijk gebakje en een bakje echte koffie! 



Mei - Juni 2019 

Activiteitenkalender
Deze kalender bevat alleen vaste activiteiten. De SWO organiseert met grote regelmaat ook eenmalige activiteiten afhankelijk van het seizoen of een 
thema. Informatie hierover vindt u in de krant, in huis aan huis bladen, op onze website, kantoor of via onze digitale nieuwsbrief.
*Prijs met sterretje (*) is de prijs die u betaalt zonder servicepas. De Servicepas kost € 15,- per kalenderjaar

Maandag

Stoelyoga
10.0011.00 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
€ 40,30 of € 55,60* per kwartaal

Stoelyoga
11.3012.30 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
€ 40,30 of € 55,60* per kwartaal

Tai Chi Chuan
09.3011.00 uur
Sportschool R. de Bijl en C. Gros 
(Sterrenkwartier)
€ 57,50 of € 69,00* per 10 lessen

MbvO Mei 
(Meer Bewegen voor Ouderen) 
10.1511.15 uur 
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 27,95 of € 40,65* per kwartaal

MbvO Maaswijk 
(Meer Bewegen voor Ouderen)
14.1515.15 uur
Wijkcentrum Maaswijk (Maaswijk)
€ 27,95 of € 40,65* per kwartaal

Handwerkclub
13.0016.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis of € 1,00* per keer

Conversatie Engels
12.4514.15 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 33,60 of € 42,70* per 12 lessen

Conversatie Engels
14.3016.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 33,60 of € 42,70* per 12 lessen

Internetcafé
13.3015.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis of € 2,00* per keer

Maandag (vervolg)

Mantelzorgsalon
Elke 2e maandag van de maand
14.0016.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei 
(Schiekamp)
Gratis

Klaverjasslang
13.3016.00 uur
Wijkcentrum Noord (Schiekamp)
€ 8,00 of € 10,00* per slang 

GALM Maandag
(Groninger Actief Leven Model)
20.0021.00 uur
J. Wagenaarstraat (Vogelenzang)
€ 35,75 of € 44,95* per kwartaal

Dinsdag
 
Sjoelen
10.0012.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis of € 1,00* per keer

Country Line Dance (beginners)
09.3010.45 uur
Serreburgh (Groenewoud)
€ 29,90 of € 42,30* per kwartaal

Country Line Dance 
(gevorderden)
10.4512.00 uur
Serreburgh (Groenewoud)
€ 29,90 of € 42,30* per kwartaal

Fysiogym
10.00 11.00 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
€ 27,95 of € 40,65* per kwartaal

Dinsdag (vervolg)

Combigym slim
10.3011.30 uur
Gymzaal Rijnlaan (Schenkel)
€ 27,95 of € 40,65* per kwartaal

Combigym sport
11.3012.30
Gymzaal Rijnlaan (Schenkel)
€ 27,95 of € 40,65* per kwartaal

Bowlen
13.3014.30 uur
Party en Bowlingcentrum 
Spijkenisse (Schiekamp)
€ 22,50 of € 29,15* per 2 maanden
€ 3,25 of € 4,25* per uur

Bowlen
14.3015.30 uur
Party en Bowlingcentrum 
Spijkenisse (Schiekamp)
€ 22,50 of € 29,15* per 2 maanden
€ 3,25 of € 4,25* per uur

Bowlen
15.3016.30 uur
Party en Bowlingcentrum 
Spijkenisse (Schiekamp)
€ 22,50 of € 29,15* per 2 maanden 
€ 3,25 of € 4,25* per uur

Jeu de Boules
In zomermaanden, start 4 juni
13.3015.30 uur
Tuin van de aanleunwoningen 
Marckenburgh (Groenewoud)
Gratis of € 1,50* per keer

Leeskring
1 x per 6 weken
10.0012.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 31,25 of € 40,25* per jaar

Dinsdag (vervolg)

Internetcafé
13.3015.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis of € 2,00* per keer

Spelletjesmiddag
13.3015.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis of € 1,00* per keer

Creagroep
14.0016.00 uur (even weken)
Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
€ 4,25 of € 5,65* per  
2 bijeenkomsten

Alzheimercafé
3e dinsdag van de maand
19.3021.30 uur
Ontmoetingscentrum Mei 
(Schiekamp)
Gratis

Woensdag

MbvO Ontmoetingskerk 
(Meer Bewegen voor Ouderen)
10.0011.00 uur
Ontmoetingskerk (Centrum)
€ 27,95 of € 40,65* per kwartaal

Cd’tjes en Weetjes
10.3012.00 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
€ 1,60 of € 2,85* per keer

Zumba Zittend 
9.3010.30 uur 
Ontmoetingskerk (Centrum) 
€ 33,30 of € 43,50* per kwartaal.
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Woensdag vervolg)

Quilten  
2e woensdag van de maand 
13.3015.30
Blauwe zaal Marckenburgh 
(Groenewoud) 
Gratis of € 1,00* per keer

MbvO Norbert v Wijk
(Meer Bewegen voor Ouderen)
13.3014.30
Dansschool Norbert van Wijk 
(Centrum)
€ 27,95 of € 40,65* per kwartaal

Seniorensportief 
13.3014.30 uur
Gymzaal Koolzaaddreef (Dreef)
€ 35,75 of € 44,95* per kwartaal

Seniorensportief 
14.3015.30
Gymzaal Koolzaaddreef (Dreef)
€ 35,75 of € 44,95* per kwartaal

Rollatorwerkplaats 
Oneven weken
13.3016.00 (op afspraak)
Marckenburgh Groenewoud 
€ 2,75 of € 3,75* per keer excl. 
materiaal.

Werelddansen Mei
13.3014.45 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 30,55 of € 56,60* per kwartaal

Restaurant de Meibloem
17.0019.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 7,50 of € 10,50* per keer
Themaavond (laatste woensdag 
van de maand)
€ 10,50 of € 12,50* per keer

Workshop Actief Ouder zijn
14.0015.30
1 mei en 5 juni.
Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
€ 7,00 of € 9,50* per keer

Donderdag

Teken en schilderclub 
Marckenburgh
10.00 12.00 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
Gratis of € 1,00* per keer

Donderdag (vervolg)

Teken- en schilderclub Mei 
10.0012.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis of € 1,00* per keer

Conversatie Engels donderdag
10.1511.45 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 33,60 of € 42,70* per 12 lessen

Stoelyoga donderdag
13.0014.00 uur
Blauwe Zaal Marckenbrugh 
(Groenewoud)
€ 40,30 of € 55,90* per kwartaal

Boodschappen Pendelbus
Opstappen op parkeerplaats aan de 
IJsselstraat en Biesboschstraat
naar winkelcentrum Maaswijk
Vertrek vanaf 13.00 uur
€ 1,50* per rit

Zumba Gold
13.0014.00 uur
Dansschool Norbert van Wijk 
(Centrum)
€ 29,90 of € 42,30* per kwartaal

Jokerclub
13.0015.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 5,00 of € 6,00* per maand of  
€ 2,00 per keer

Handwerkclub Mei
13.0016.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis of € 1,00* per keer

Klaverjasclub de Mei.nl
20.0022.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 6,00 per maand

Koersbal
19.3022.30 uur 
MFC de Akkers (Akkers)
€ 5,70 of € 7,50* per maand

Vrijdag

Wandelen
09.00 10.00 uur
Start bij Kantoor SWO 
Marckenburgh (Groenewoud)
Gratis

Klaverjasclub de Meierei
10.0012.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 6,00 per maand

MbvO Serreburgh 
(Meer Bewegen voor Ouderen)
09.3010.30 uur
Serreburgh (Groenewoud)
€ 27,95 of € 40,65* per kwartaal

MbvO Hostapad 
(Meer Bewegen voor Ouderen)
09.30 10.30 (Hoogwerf)
Hof van Noord
€ 27,95 of € 40,65* per kwartaal

MbvO Paganinihof 
(Meer Bewegen voor Ouderen)
11.0012.00 
Paganinihof (Akkers)
€ 27,95 of € 40,65* per kwartaal

MbvO Rijnlaan 
(Meer Bewegen voor Ouderen)
11.00 12.00 uur
Gymzaal Rijnlaan (Schenkel)
€ 27,95 of € 40,65* per kwartaal

Nieuwsuurtje  
(oneven weken)
10.0011.30 uur
Blauwe Zaal van de Marckenburgh 
(Groenewoud)
Gratis of € 1,00*

GALM vrijdag 
(Groninger Actief Leven Model)
12.30 13.30 uur (Dreef)
Gymzaal Koolzaaddreef
€ 35,75 of € 44,95* per kwartaal

Vrijdag (vervolg)

Boodschappen Pendelbus
Opstappen bij de Marckenhof of
Serreburgh voor Winkelcentrum 
Sterrenhof
Vertrek vanaf 11.00 uur Serreburgh, 
vanaf 13.00 Marckenhof
Gratis

Boodschappenservice 
U wordt thuis opgehaald en samen 
met andere deelnemers naar de 
Akkerhof gebracht.
Tijd: rond 11.00 uur opgehaald, 
rond 13.30 uur thuisgebracht.
Bijdrage 1 strip (€ 1,50) per enkele 
reis

Tabletcursus
13.3015.30 uur inloop
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
 € 35,00 of € 50,00* per 5 lessen 
(strippenkaart)

Windows cursus 
(met eigen laptop)
13.3015.30 uur inloop
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
 € 50,00 of € 65,00* per 7 lessen 
(strippenkaart)

Warme lunch
13.0014.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 7,50 of € 10,50* per keer

Culturele middag
Elke 3e vrijdag van de maand
14:0015.30 uur
17 mei: optreden Shantykoor
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 2,00 of € 3,00* per keer

Zondag

Bingo dansant
Elke 1e*) zondag van de maand
13.3016.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 7,50 of € 8,50* per keer voor  
zes rondes.
*)  Met ingang van 5 mei a.s.  
*)  In de maanden juni t/m september 
*)  is er geen bingo.  
*)  De eerstvolgende bingo na 5 mei is 
*)  dus op zondag 6 oktober.

Ontmoet, kijk en beleef!
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Chauffeurs en bijrijders van de SWO tijdens het uitstapje naar Volendam/Marken



Colofon
Aan deze krant hebben 
meegewerkt:
 
Teksten:
Francis Hoonhout, 
Ron Janssen,  
Els Kemper,  
Arlette Franses

Redactie:
Ron Janssen,  
Francis Hoonhout, 
Rienk van ‘t Hullenaar, 
Annelies Vrinten

Techniek en opmaak:
Annelies Vrinten,
Rienk van ΄t Hullenaar

De volgende uitgave  
verschijnt op  
maandag 17 juni 2019

Mei - Juni 2019 

De Lekkerste maalti jden
Grati s thuisbezorgd

Ambachtelijk bereid 
Geen toevoegingen 

Ook zoutarm of 
gemalen 

Makkelijk te verwarmen 
Keuze uit meer dan 

75  gerechten
Als meest smakelijk 

verkozen

SWO
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Locatie Spreekuur: 

Centrum Jeugd en Gezin
Hoogwerfsingel 2, SPIJKENISSE

Spreekuur:
Maandag    10:00-12:00 uur

Donderdag 10:00-12:00 uur

Stiching Welzijn Ouderen (SWO)
Goudenregenplein 3, SPIJKENISSE

Spreekuur:

Maandag    10:00-12:00 uur

Donderdag 10:00-12:00 uur

Wijkcentrum De Akkers
Lenteakker 5, SPIJKENISSE

Spreekuur:

Maandag    10:00-12:00 uur  

Donderdag 10:00-12:00 uur

Bernissesteyn
Christinastraat 40, ZUIDLAND

Spreekuur:

Donderdag 10:00-12:00 uur

Teams Thuis in de Wijk: 

Noord-Centrum
 Centrum

 De Elementen

 De Hoek

 Hoogwerf

 Schiekamp

 Sterrenkwartier

 Vierambachten

Zuid-Oost
- Gildenwijk

 Groenewoud

 Maaswijk

 Schenkel

 Waterland

Zuid-West
 Akkers

- Vriesland

 Vogelenzang

De kernen
- Hekelingen

 Simonshaven

 Zuidland

 Abbenbroek

 Geervliet

 Heenvliet

 Buitengebied

Vervolg van pagina 5

De afgelopen maanden hebben 
we in de wijken al proef mogen 
draaien. 
De inlopen zijn open en ook het 
algemene telefoonnummer  
08001417 en het emailadres  
info@tidwnissewaard.nl is bereik-
baar. Zonder hier ruchtbaarheid 
aan te geven hebben we al zo’n 
105 inwoners op de inlopen mogen 
begroeten. Het leuke is dat we de 
helft van deze inwoners direct op 
weg kunnen helpen met de juiste 
informatie of doorverwijzing. 
Bij de andere helft hebben we 
geconstateerd dat er iets meer hulp 
nodig is. We regelen dan meteen 
dat er een afspraak wordt gemaakt 
met een van de ondersteuners.  
Is er specia listische zorg kennis 
nodig dan schuift een collega van 
Pameijer aan. 
Doordat we nauw samenwerken 

met bijvoorbeeld de (vrijwillige) 
collega’s van de budget inloop, de 
woningbouw corporaties of zorg-
organisaties in de stad, kunnen we 
snel schakelen als er bijzondere 
ondersteuning nodig is op het vlak 
van financiën, wonen of zorg. Dat 
geldt ook voor als er een beschik-
king nodig is of overleg met de 
gemeente op vlakken van werk en 
inkomen. De nauwe contacten met 
klantmanagers van de gemeente en 
preventie medewerkers op het vlak 
van financiële regelingen zorgen 
voor het snel kunnen vinden van de 
juiste toegang naar ondersteuning. 

Het zou leuk zijn als inwoners eens 
langskomen tijdens de inlopen. Kom 
gewoon eens kijken. Mocht u een 
keer een vraag hebben dan heeft 
u al een beeld van waar u snel uw 
vraag kunt stellen. De koffie is in 
ieder geval altijd vers. 

Foto: René Bakker



Maart - April 2019 

Ontmoet, kijk en beleef!

Uitvaartverzorging Van der Boom

dankt haar sponsors
Ook sponsor worden? Bel 0181- 695255
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