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Generatiebowlen

Ontmoet, kijk en beleef!

In de zomer van 2018 namen wij de 
proef om activiteiten te organiseren 
met Jong en Oud en dat was een 
groot succes! Kinderen en hun opa’s 
en oma’s genoten van de Generatie 
bingo. Er werd door de kinderen 
fanatiek gespeeld en ze waren 
opgelucht toen ze allemaal met een 
prijs naar huis gingen. Ook de opa 
en oma high tea was een groot suc-
ces, kinderen en hun grootouders 
werkten met rode konen aan de 
meest heerlijke gerechten.  
En wat was het een feest om dit 
gezellig met elkaar te nuttigen. 

Ook deze zomer staan er weer  
activiteiten met Jong en Oud  
gepland. Zo kunt u gaan bowlen 

met uw (klein)kinderen, picknicken 
of een gezellig pannenkoeken-uit-
stapje maken.  
 
De gemeente Nissewaard geeft elk 
jaar een boekje uit voor alle basis-
schoolleerlingen en hierin staan alle 
activiteiten die in de zomer voor 
kinderen georganiseerd worden. 
Komt uw kleinkind van de zomer  
logeren? Bij de SWO kunt u ook 
vanaf begin juli zo’n boekje  
ophalen.
 
Wat kunt u nog meer verwachten? 
We hebben elke week een Sportieve 
Zomerochtend, zodat u ook in de 
zomer lekker kunt blijven bewegen 
en dan met elkaar een kopje  

koffie drinken. Vanzelfsprekend zijn 
er weer tal van leuke uitstapjes naar 
verschillende bestemmingen. 
Creatieve workshops waarin u met 
zomers bloemstuk naar huis gaat of 
een andere creatieve creatie.  
De zomer is ook een momentje 

voor uzelf: doe daarom eens mee 
met de workshop Aandacht voor 
jezelf en ga bewust genieten van 
alles wat de zomer brengt.

Kortom er is genoeg te beleven bij 
de SWO deze zomer!

Geniet van de Zomer met de zomeractiviteiten van de SWO
Net als voorgaande jaren staat deze zomer bol van 
de activiteiten. Wilt u een voorproefje nemen kom dan in 
elk geval op zondag 7 juli naar de Zomeractiviteitenmarkt 
op het Vliegerfestival. Hier geven wij u alvast een kijkje in 
de keuken en kunt u leuke prijzen winnen.

SWO in één oogopslag: vernieuwde website
Met één muisklik heeft u alle 
 informatie, diensten en activiteiten 
binnen handbereik. En als u op uw 
mobiele telefoon even scrolt, heeft 
u meteen een overzicht van al onze 
uitstapjes.
Alle activiteiten zoals bijvoorbeeld 
een culturele middag, een cursus, 
klaverjassen, handwerken of bingo-
dansant, die georganiseerd worden 
in het Ontmoetingscentrum Mei, 
hebben eveneens een apart  
plaatsje gekregen op de nieuwe 
website. Maar dat is nog niet al-
les: Ook de formulieren om een 
aanvraag te doen voor een advies-
gesprek, klusje, de SWO servicepas 
aanvragen of of het aanmelden 
voor vrijwilligerswerk, kunnen 
 meteen digitaal ingevuld en ver-
stuurd  worden. 

Wilt u graag vrijwilligerswerk doen, 
zoals bijvoorbeeld maaltijden  

bezorgen, een maatje voor een 
senior worden of chauffeur op de 
rolstoelbus, dan hebben wij alle 
vacatures voor u op een rijtje gezet. 
Ook vrijwilligersfuncties, zoals 
 netwerkcoach, hulp bij thuis-
administratie en reisbegeleider 
zijn met één klik op de website te 
vinden. 
En wist u dat de gids van de  
maaltijdenservice vanaf nu digitaal 
gelezen kan worden en u online uw 
maaltijden kunt bestellen. U kunt 
hiervoor bij ons een gebruikers-
naam en wachtwoord aanvragen.

Wilt u het tweemaandelijks SWO-
krantje digitaal ontvangen, dan 
kunt u zich hiervoor via de website 
inschrijven.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan 
snel naar onze nieuwe website: 
www.swospijkenisse.nl 

In één oogopslag 
 weten wat de SWO 
voor u kan betekenen?
Kijk op de geheel 
 vernieuwde website:  
www.swospijkenisse.nl

De SWO website heeft een geheel nieuw jasje gekregen. 
De website is niet alleen in een fris kleurtje gegoten, 
maar hij is nu ook overzichtelijker en beter leesbaar op 
uw mobiele telefoon.



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 de 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 0181-69 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 19 augustus 2019

2

Dinsdag 2 juli
Pannenkoekentocht 

Een keuze maken is niet het meest makkelijke gedeelte van een bezoekje 
aan Koeckers Pannenkoeken-
huis in Noord-Brabant. Zoet, 
hartig of gekruid? Een Mexi-
caanse Pannenkoek? Of een 
pannenkoek die ook zomaar 
een pizza had kunnen zijn? Al 
gaat u voor naturel: lekker zijn 
ze, hoe dan ook!

Prijs: € 38,95 of € 46,75*.

Na een ritje binnendoor gaat u inschepen op de Spido en beleeft u middenin 
het drukke verkeer van binnenvaart- en zeeschepen een bijzondere rond-
vaart door één van de grootste zeehavens ter wereld. De indruk wekkende 
skyline glijdt voorbij, een uniek uitzicht op werven en de hypermoderne 
overslag van duizenden containers. Tot slot vaart u langs de ss Rotterdam, 
het voormalig vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn. Bij mooi weer 
kunt u lekker buiten zitten op het dek. Dubbel genieten. 

Prijs: € 39,95 of € 47,95*.

De stoker gooit nog een 
schep kolen op het vuur en 
de machinist trekt aan de 
stoomfluit. 
Alle passagiers instappen! 
Maak een reis door het 
verleden met de tram 
op de Brouwersdam. Kijk 
vanuit een schommelende 
coupé naar de boten op 

het Grevelingenmeer, stap op de boot en vaar mee. Na de rondvaart 
brengt de tram u weer terug naar Ouddorp waar nog even rond kunt 
 dwalen in de remise en in het museum.

Prijs: € 53,95 of € 64,75*.

Zaterdag 6 juli 
RTM tram en rondvaart + lunch

In de verte hoort u het gebrul van de sterren van de zeeleeuwenshow. 
Ze kunnen niet wachten om u hun kunsten te laten zien. Beleef het Blue-
reef aquarium, het grootste zoutwateraquarium van Zeeland gevuld met 
300.000 liter Oosterscheldewater. Bekijk het verblijf voor verschillende 

tropische haaien en vissen zoals de 
clownvis, bekend van de tekenfilm 
Finding Nemo. Of stap op de boot en 
maak op eigen kosten een rondvaart. 
Niet alleen dit maar er is hier nog 
veel meer te zien en te doen. Een dag 
vol belevenissen.

Prijs: € 47,50 of € 57,00*.

Donderdag 11 juli 
Neeltje Jans

Na een rit in de bussen van 
de SWO stappen we over in 
een echte huifkar, getrokken 
door paarden. 
We ontdekken al het moois 
wat de Stabrechtseheide ons 
te bieden heeft.

Prijs: € 44,45 of € 53,35*.

Op het kersenbedrijf kunt u kennis maken met de historie van de 
 kersenteelt. Wandel door de boomgaard en bezoek in het museum de 
afmijnzaal. De originele klok, bankjes en alle overige zaken zijn in de 
 oorspronkelijke staat te bezichtigen. Wilt u weten of u over de juiste 
 handelsgeest  beschikt? Speel dan het "veilingspel", zodat u zelf kunt 

 ervaren hoe het is om te  bieden.  
Wie weet doet u de beste zaken en 
stapt u met over-heerlijke kersen 
weer de bus in. 
Lukt dat niet, dan kunt u ook nog in 
de landwinkel uw slag slaan.

Prijs: € 36,95 of € 44,35*.

Woensdag 17 juli 
Kersen en kersenveiling in Cothen

Juli - Augustus 2019

Zaterdag 13 juli
Huifkartocht + lunch 

Woensdag 3 juli
Rondvaart Spido
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Vrijdag 19 juli 
Aardbeienterras met koffie en gebak 

Zaterdag 3 augustus
Varend Corso 

Dinsdag 23 juli
Kibbeling eten in Scheveningen

Vrijdag 26 juli
Zeehondensafari met koffietafel 

Zaterdag 20 juli
Zeeaquarium Bergen aan Zee + lunch

Vrijdag 9 augustus
Lunchen in de Waag in Hellevoetsluis

Bent u ook zo gek op de Hollandse Zomer koninkjes? Struin zelf tussen de 
aardbeien door en ontdek de wereld der zomer koninkjes met zijn dikwijls 
verrassende feiten en weetjes! We drinken  
hier een lekker kopje koffie of thee met een 
aard beiengebakje. 
Kunt u zich niet inhouden dan kunt u zich 
uitleven in de vernieuwde winkel met allerlei 
leuke aardbeienspulletjes.

Prijs: € 22,50 of € 27,00*.

Laat u meevoeren door 
de Amazonejungle langs 
de piranha’s en griezel-
reptielen, via de Atlantische 
Oceaan, tropische wateren 
en Middellandse Zee naar 
de Noordzee en ontdek de 
meest fantastische vissen en 
spannende zeedieren! 
Verwonder u over de zee-
paardjes, zeesterren en 
clownvisjes, aai een rog 
bij het Roggenrif en sta oog in oog met reusachtige haaien, murenen en 
 giftige koraalduivels. Duik mee, ontdek, beleef, bewonder en verwonder!

Prijs: € 44,95 of € 53,95*.

Waar eet je de lekkerste kibbeling? Bij Simonis in Scheveningen natuurlijk. 
Is het u allemaal te veel dan neemt u wat u overheeft gewoon mee in een 
“doggybag” en eet u de rest lekker thuis verder op.

Prijs: € 39,95 of € 47,95*.

In Zeeland stappen we op de boot en, terwijl u geniet van een koffietafel, 
varen we het  nationaal park de Oosterschelde op. De kapitein zal uw gids 
zijn. De zandbank waar we de zeehonden kunnen zien wordt tot ongeveer 
50 meter benaderd. Ssttt, een beetje stil alstublieft, anders zwemmen ze 
weg. U kunt de zeehonden zonder verrekijker goed zien. Er is een aantal 
kijkers aan boord maar wilt u zeker zijn van een kijker dan is het verstan-
dig zelf een exemplaar mee te 
nemen. Zeehonden  kunnen we 
niet  garanderen, maar uit ervaring 
weten we dat in 98% van de  
vaartochten zeehonden te zien 
zijn. Na ruim twee uur staat u 
weer aan wal en bent u een 
 ervaring rijker.

Prijs: € 41,95 of € 50,35*.

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

Prijs: € 41,95 of € 50,35*.

Zaterdag 27 juli
Verrassingstocht 

Vrijdag 2 augustus
Streekbelevingscentrum de Gasthuishoeve

Geniet van deze mooie siertuin 
in Sint Oedenrode: Het Groene 
Woud van Brabant! Loop in de 
mediterrane tuin een mooie 
wandelroute, voer de  visjes, 
neem de sfeer in u op en u 
gaat ervaren hoe moeilijk het  
is om klompen te maken. 

Op het overdekte marktplein staat een aantal  kraampjes waarop gezellige 
Brabantse producten te vinden zijn. Van honing, wijn en eieren tot 
 vogelhuisjes en wenskaarten. Leuk om rond te snuffelen of om mooie 
presentjes samen te stellen. 

Prijs: € 36,45 of € 43,75*.

Dit uitstapje zit al vol. U kunt zich nog wel op de wachtlijst laten plaatsen.
Ook dit jaar zijn we er weer bij. We stappen in een boot en laten ons naar 

een mooie plek langs de route varen waar we 
zittend “op de eerste rang” kunnen genieten 
van het bloemencorso dat voorbij komt varen. 
Gelet op het tijdstip van vertrek raden wij u 
aan zelf een lunchpakket mee te nemen. 

Prijs: € 34,00 of € 40,80*.

Woensdag 7 augustus
Themapark Westlandse druif 

De druiventeelt kent in ieder seizoen bijzondere momenten. Zoals in het 
vroege voorjaar al het krenten en in de 
maanden juli, augustus en september 
een prachtig zicht op de druiventrossen in 
de diverse afdelingen. U komt vast in de 
verleiding om tijdens de rondleiding alvast 
druiven te plukken en ervan te snoepen.

Prijs: € 28,50 of € 34,20*.

In de vesting van Hellevoetsluis 
bevindt zich de Waag. Wegens 
de goede recensies gaan we eens 
uitproberen of deze kloppen en 
ons te goed doen aan een lekkere 
lunch. Dit lunch uitstapje is weer 
een kort uitstapje  waarbij u later 
wordt opgehaald en eerder wordt 

thuisgebracht dan u van ons gewend bent. 

Prijs: € 27,00 of € 32,40*.

Zaterdag 10 augustus
Hillywood tours en Beeld en geluidbeleving + lunch

Gidsen nemen u in een treintje mee voor een unieke, uitgebreide rond-
leiding over het Media Park in Hilversum. In Hillywood gebeurt altijd wel 
wat: BN'ers lopen hier zomaar in het wild en duizenden talenten doen er 
audities voor The Voice of Holland. Bovendien mag u even rondsnuffelen 
in het enorme rekwisietendepot waar niets is wat het op televisie lijkt . . . 
Neem bijvoorbeeld plaats op de echte Voice-stoelen van Nick en Simon 
of achter de desk van RTL Boulevard! Of herleef de Lingo-dagen en neem 
Lucille's plaats in in het decor. Vooraf of aansluitend kijken we rond in het 
beeld en geluidmuseum waar de tv uit verleden en heden voorbijkomt. 
Rolstoelen en rollators kunnen op dit uitstapje helaas niet mee wegens de 
vele in- en uitstapmomenten.

Prijs: € 57,95 of € 69,55*.

Ontmoet, kijk en beleef!



Woensdag 28 augustus
Bootjes kijken, Maeslantkering + picknick

Dinsdag 13 augustus 
Rondvaart in Den Haag met de Ooievaart

Woensdag 21 augustus
Rondrit Schouwen-Duiveland 

Den Haag is bekend als de stad van 
onze Koning en Koningin en de poli-
tiek, maar de stad heeft zoveel meer 
te bieden. Tijdens een anderhalf uur 
durende rondvaart door het centrum 
van Den Haag wordt u onder de 
vleugels genomen van Hagenaars 
die de stad op hun duimpje kennen. 
Tijdens de rondvaart manoeuvreert 

de schipper u vakkundig door de prachtige grachten van Den Haag, terwijl 
de gids geheimen onthult en de bezienswaardigheden toont.

Prijs: € 37,50 of € 45,00*.

Bloemen om je heen zover je kunt 
kijken. De sprankelende kleuren 
geven je meteen dat zomergevoel...
en dan: plukken zoveel je wilt en zelf 
het mooiste boeket maken (dit is niet 
bij de prijs inbegrepen). Dat en veel 
meer kan in de pluktuin in Nes aan 
de Amstel. 

Prijs: € 23,95 of € 28,75*.

We blijven deze week in de bloemen en gaan vandaag naar de mooiste 
creaties kijken gemaakt van dahlia’s. We nemen plaats op de tribune en 
laten de stoet aan ons voorbijtrekken. Verder is er 
een heleboel gezelligheid in Leersum met braderie 
en muziek. Eén en al plezier.

Prijs: € 40,95 of € 49,15*.

Renesse, Burgh-Haamstede, Zierikzee, 
Brouwershaven. Deze plaatsen zal uw 
chauffeur u zeker laten zien tijdens de 
rondrit over Schouwen-Duiveland. 
Natuurlijk verrast hij u met een mooie rit.

Prijs: € 24,50 of € 29,40*.

Proef de sfeer van het oude Rotterdam. 
Delfshaven heeft de oorlog doorstaan en 
is nog in zijn oude glorie te bewonderen. 
 Geniet van de historische grachtenpandjes 
met gezellige snuisterijwinkels en de oude 
haven met markante schepen. En wilt u 
eens een volledig zicht hebben over Rotter-
dam ga dan met ons mee de Euromast op. 
Schitterende selfies schieten of eindeloos 
in de verte staren. We weten zeker dat het 
uitzicht uw hart zal veroveren. Durft u zelfs 
helemaal naar de top te gaan? Ga dan met 
de draaiende glazen lift tot een hoogte van 
185 meter. Bij helder weer kunt u tot wel  
30 kilometer ver van het uitzicht genieten.

Prijs:  34,95 of € 41,95*.

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

Prijs: € 41,95 of € 50,35*.

Zaterdag 24 augustus
Verrassingstocht 

In Hoek van Holland bij de Nieuwe Waterweg valt van alles te zien. Kleine 
bootjes, grote zeeschepen en misschien wel een cruiseschip. Maar ook  in 
de natuur om u heen is volop leven. Zie hoe imposant de Maeslantkering 
is en wellicht ziet u zeehonden op de slibplaten. Laten we hopen op mooi 
weer want we gaan vandaag picknicken in de natuur. Wij zorgen voor de 
broodjes, u zorgt voor de gezelligheid. 

Prijs: € 29,95 of € 35,95*.

Een kort uitstapje 
waarbij we weer er-
gens gaan lunchen in 
de eigen regio. 
Voor deze keer 
 houden we de loca-
tie geheim. U houdt 
toch wel van een 
verrassing? U wordt 
deze dag weer later 
 opgehaald en eerder 

thuisgebracht dan u van ons gewend bent.

Prijs: € 27,00 of € 32,40*.

Tijdens deze editie 
gaat u echt even op 
reis. U staat oog in 
oog met een enorme 
skyline van maar 
liefst 18 meter, met 
de meest beroemde 
 gebouwen ter we-
reld. En… dat is nog 
maar het begin van 
uw ontdekkingsreis. 
De onderwaterwe-
reld, grappige en 
herkenbare vakan-
tiesituaties, de schitterende eilanden, de mooiste markten, de bekendste 
musea, typische vervoermiddelen en nog veel meer komen aan bod. 
 Allemaal uitgebeeld in zand.

Prijs: € 39,95 of € 47,95*, inclusief lunch.

Woensdag 14 augustus 
Zomerbloemen plukken

Zaterdag 17 augustus
Bloemencorso Leersum + lunch 

Donderdag 22 augustus
Rotterdam Delfshaven en Euromast 

Vrijdag 30 augustus
Lunchen bij ????  

Zaterdag 31 augustus
Reis om de wereld bij zandsculpturen Garderen 
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Ontmoet, kijk en beleef!

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

Dinsdag
 
Sjoelen
10.00-12.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis of € 1,00* per keer

Jeu de Boules
In zomermaanden, start 4 juni
13.30-15.30 uur
Tuin van de aanleunwoningen 
Marckenburgh (Groenewoud)
Gratis of € 1,50* per keer

Leeskring
1 x per 6 weken
10.00-12.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 31,25 of € 40,25* per jaar

Internetcafé
13.30-15.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis of € 2,00* per keer

Spelletjesmiddag
13.30-15.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis of € 1,00* per keer

Creagroep
14.00-16.00 uur (even weken)
Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
€ 4,25 of € 5,65* 
Per 2 bijeenkomsten

Woensdag

Cd’tjes en Weetjes
10.30-12.00 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
€ 1,60 of € 2,85* per keer

Rollatorwerkplaats 
Oneven weken
13.30-16.00 (op afspraak)
Marckenburgh Groenewoud 
€ 2,75 of € 3,75* per keer excl. 
materiaal. 
 

 

Donderdag

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

Teken- en  en schilderclub Mei 
10.00-12.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis of € 1,00* per keer

Donderdag (vervolg)

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

Jokerclub
13.00-15.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 5,00 of € 6,00* per maand of  
€ 2,00 per keer

Handwerkclub Mei
13.00-16.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis of € 1,00* per keer

Klaverjasclub de Mei.nl
20.00-22.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 6,00 per maand

Vrijdag

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

Klaverjasclub de Meierei
10.00-12.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 6,00 per maand.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

Warme lunch
13.00-14.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 7,50 of € 10,50* per keer

Deze Zomer!

Snelle stapper met frisse tred. Je hebt plezier in een praatje maken. Kan genieten 
van het blijde gezicht van de senior waar je de maaltijden bezorgt. Je bent zo  
servicegericht dat je de maaltijden desgewenst in de koelkast plaatst. 

 
 
die samen met één van onze andere vrijwillige kanjers één ochtend of middag in 
de week een vaste groep senioren de koelvers of vriesvers maaltijden bezorgt. Je 
werkt samen in een enthousiast team. De dienst begint met het inladen van  
20-30 maaltijdpakketten in de koelauto. Je rijdt samen met je partner de senioren 
langs via een slimme route en je neemt de bestellijsten van de week er op weer 
mee. Na afloop doe je op kantoor verslag van de bijzonderheden. 

De maaltijdservice van Stichting Welzijn Ouderen is  bedoeld voor senioren die 
minder makkelijk zelf  kunnen koken en/of boodschappen kunnen halen.  
Met de maaltijdservice voorzien we deze senioren van lekkere, gezonde en uitge-
balanceerde maaltijden, hoogwaardig bereid en afgestemd op het dieet van de 
senior. De gemiddelde cliënt van de maaltijdservice van de SWO is tussen de 80  
en 90 jaar, woont meestal alleen en is vanwege de beperkte mobiliteit meer  
gebonden aan huis. 

 Ben jij die kloeke maaltijdbezorger m/v 

Vrijwilligers gezocht! Benieuwd naar de mogelijkheden: 
vraag dan meer informatie aan  
(evt. met CV) via:  
aanvraag@swospijkenisse.nl 
o.v.v. vrijwilliger maaltijdbezorging

SWO
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Donderdag 27 juni: Workshop Bloemschikken

Deze ochtend staat in het teken van bloemen: We werken aan een leuk 
 zomers stuk waar natuurlijk mooie zomerse ruikers in terug komen: 
Kleurrijke bloemen en andere natuurlijke materialen zorgen ervoor dat 
het een creatief modern bloemstuk wordt. Deze ochtend staat naast het 
bloemschikken natuurlijk ook voor een heleboel gezelligheid. Wilt u wel 
zelf een scherp mesje en een plat bord mee nemen?

Tijd: 10.30-12.30 uur
Locatie: Ontmoetingsruimte Mei
Prijs: € 11,50 of € 13,50*.

Elke dinsdag in juli: Sportieve Zomerochtend

Hoe kunt u de dag beter beginnen door even lekker in beweging te zijn: 
Onder leiding van onze vakdocenten Anneke of Iris gaat u aan de slag: 
Het geheel bestaat uit een mix van al onze bewegingsactiviteiten en ie-
dereen kan meedoen!! En aan het eind van de les drinkt u met elkaar een 
lekker kopje koffie of thee: Sport u met ons mee deze zomer?

Tijd: 10.30-11.30 uur
Locatie: Ontmoetingsruimte Mei
Prijs: € 2,50 of € 3,50*, incl: koffie/thee
Het is mogelijk een strippenkaart te kopen € 10,00 voor 5 keer sporten.

Vrijdag 5 juli: Workshop Aandacht voor Jezelf “Buitenleven”

Ouder worden is een proces waar we allemaal mee te maken hebben 
en dat gepaard kan gaan met mooie en moeilijke ervaringen. Daarom 
organiseert de SWO in samenwerking met  Brasserie Terras aan de maas 
en You Can Be deze workshop.Deze workshop is een kennismaking met 
mentale training en bewust worden van uw sterke kanten.  
Om gebruik te maken van het mooie weer dat de zomer met zich mee-
brengt gaan we deze workshop ook lekker naar buiten. Bewust genieten 
van de omgeving, het weer en alles wat de natuur brengt. Deelnemers 
uit voorgaande trainingen en workshop geven aan dat ze minder pieke-
ren, beter slapen en meer rust hebben. 

Tijd: 10.30-12.00 uur
Locatie: Brasserie Terras aan de Maas
Prijs: € 7,00 of € 8,50*

Dinsdag 9 juli: Zomer bowlen

Alvast weer een voorproefje nemen op het nieuwe seizoen: Of gewoon 
gezellig een middagje bowlen: Het zomer bowlen voor 55-plussers in 
het bowlingcentrum staat weer voor de deur: U speelt met maximaal 
vijf personen op een baan: Vergeet u niet aan te melden bij de SWO.

Tijd: 14.00-15.00
Locatie: Party en Bowlingcentrum Spijkenisse
Prijs: € 2,50 of € 3,00*, per persoon per uur.

Donderdag 18 juli: Crea workshop wegwijzer maken van hout

Aan de hand van een aantal plankjes, die in gezellige kleuren worden 
 geverfd, kunt u uw eigen tekst schrijven/maken. Heel leuk als decoratie. 
De wegwijzer wordt mooi afgewerkt met diverse accessoires. 

Tijd: 10.30-12.00 uur
Locatie: Ontmoetingsruimte Mei
Prijs: € 12,50 of € 14,00*.

Dinsdag 23 juli : Generatie bowlen

Net als voorgaande jaren hebben we speciaal een aantal bowlingbanen 
afgehuurd om samen met uw kinderen of kleinkinderen een uurtje te 
komen bowlen. Een middagje bowlen staat voor een heleboel gezellig-
heid. En speciaal voor de kinderen zijn er funbumpers om de goten af te 
schermen. Deze kunnen per individuele speler ingesteld worden, zodat 
het bowlen voor iedereen leuk en uitdagend is. Er is dus niets wat u 
tegen kunt houden! 
Kom dus gezellig een uurtje (of twee uur bowlen)!! Dus wie gooit er als 
eerste een strike? U of wordt u verslagen door uw kleinkinderen?  
Voorwaarde is wel dat er een 55-plusser in het gezelschap aanwezig is.

Tijd: 14.00-15.00 uur
Locatie: Party en Bowlingcentrum Spijkenisse
Prijs: € 2,50 per persoon per uur.

Woensdag 24 juli: Zomerse Barbecue 

Restaurant de Meibloem organiseert weer de jaarlijkse barbecue. U 
wordt ontvangen met een zomers welkomstdrankje met daarbij een 
heerlijk hapje. Aansluitend wordt er een voorgerecht geserveerd. En dan 
staat er een barbecue buffet voor u klaar compleet met salades, stok-
brood en het vlees wordt klaar gemaakt waar u bij staat. Natuurlijk mag 
een zomers dessert niet ontbreken en dat maakt de avond compleet.

Tijd: 17.00-19.00 uur
Locatie: Ontmoetingsruimte Mei
Prijs: € 10,50 of € 12,50*.

De zomer van de SWO 
Wilt u aan één van de activiteiten mee doen dan kunt u zich hiervoor opgeven door te bellen met de 
SWO, telefoonnummer 0181-69 52 55 of een mailtje sturen naar activiteiten@swospijkenisse.nl.   
Natuurlijk kunt u zich ook via onze website www. swospijkenisse.nl opgeven voor de activiteiten.
 
Indien u in het bezit bent van een geldige SWO Servicepas betaalt u de eerstvermelde prijs;  
de prijs met het sterretje (*) is de prijs die u betaalt als u geen SWO Servicepas heeft.  



Elke dinsdag in augustus: Sportieve Zomerochtend

Hoe kunt u de dag beter beginnen door even lekker in beweging te zijn. 
Onder leiding van onze vakdocenten Anneke of Iris gaat u aan de slag.  
Het geheel bestaat uit een mix van al onze bewegingsactiviteiten en  
iedereen kan meedoen!! En aan het eind van de les drinkt u met elkaar 
een lekker kopje koffie of thee. Sport u met ons mee deze zomer?

Tijd: 10.30-11.30 uur
Locatie: Ontmoetingsruimte Mei
Prijs: € 2,50 of € 3,50*, incl: koffie/thee.
Het is mogelijk een strippenkaart te kopen € 10,00 voor 5 keer sporten.

Vrijdag 16 augustus: Kennismaking Golden Sports

Een nieuw concept voor Spijkenisse. En hopelijk kunnen we het na de 
zomer doorzetten. Heerlijk buiten sporten met de mensen uit de buurt. 
We verzamelen op de Markt. Onder leiding van een vakdocent gaat 
u een heerlijk uurtje sporten in de buitenlucht. Natuurlijk eerst een 
warming-up en daarna lekker aan de slag we sluiten af met een spel. En 
drinken met elkaar natuurlijk nog een kopje koffie. 

Tijd: 10.00-11.00 uur
Locatie: Markt
Gratis.

Donderdag 22 augustus: Creaworkshop voor jong en oud 

Wat we gaan maken is nog een verrassing, maar mooi wordt het ze-
ker: Onder begeleiding ons creatieve talent Lenie gaan we met diverse 
materialen aan de slag: Samen met opa of oma of iets moois maken: 
Maar je oudtante en/of oudoom, je oude buurvrouw en/of buurvouw 
meenemen mag natuurlijk ook: Wij zorgen voor limonade, koffie en wat 
lekkers.

Tijd: 11.00-13.00 uur
Locatie: Ontmoetingsruimte Mei
Prijs: € 13,00 per koppel (volwassenen en kind).

Dinsdag 27 augustus: Workshop Picknick voor jong en oud

We starten deze middag met het samenstellen van de picknick: Samen 
met de kinderen gaat u aan de slag om een heerlijke picknick voor te 
bereiden:  Sandwiches maken, Cupcakes bakken, rauwkostspiesjes 
rijgen, enz., enz.: En wanneer de picknick helemaal klaar is en buiten de 
parasols op staan zullen we met elkaar genieten van al dat lekkers: een 
mooiere afsluiting van de vakantie kunnen we ons niet wensen: 

Tijd: 11.00-14.00 uur
Locatie: Ontmoetingsruimte Mei
Prijs: € 5,00 per persoon.

Ontmoet, kijk en beleef!
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Woensdag 31 juli: Erop uit met Senioren en Kids

“Pannenkoeken eten en naar het Beverbos”
Gezellig erop uit! En geniet van de zomer en de (klein) kinderen. We 
verzamelen in de Mei en eten hier lekker met elkaar pannenkoeken. Wat 
je erop eet mag je zelf kiezen, stoop, suiker of allebei het kan niet gek ge-
noeg deze middag. Daarna rijden de bussen van de SWO voor en reizen 
we af naar het Beverbos in Zuidland. Voor een middagje lekker spelen in 
de Natuur. Rond 16.00 uur brengen de chauffeurs van de SWO iedereen 
weer terug naar Spijkenisse.

Tijd: 12.30-16.00 uur
Locatie: Ontmoetingruimte Mei
Prijs: € 5,00.

Donderdag 1 augustus: Workshop fotograferen met je mobiele telefoon 

We maken de hele dag door foto’s met onze telefoon. Maar hoe maak je 
nu de allerbeste foto? Een goede smartphone foto is gemaakt op basis 
van kleur, licht, compositie en een likje creativiteit. Op het knopje druk-
ken kunnen we allemaal, maar de grootste kunst is dat je anders leert 
kijken naar de omgeving, het object en licht om je heen. 

Tijd: 9.00-13.00 uur
Locatie: Ontmoetingsruimte Mei
Prijs: € 8,00 per persoon.

Maandag 5 augustus: Generatie bingo

Bij de maandelijkse bingo mogen voor een keer ook jongere gasten van 
zes jaar en ouder aanschuiven. Want er wordt een generatiebingo geor-
ganiseerd. U mag uw kleinkinderen meenemen voor een gezellige bingo 
middag. De kinderen spelen met een eigen bingo kaart. En natuurlijk 
wordt het tempo iets aangepast. Maar voor de rest is het gewoon uw 
vertrouwde bingo. Het enig verschil zijn de bingo prijzen want hier  zitten 
ook kinderprijsjes tussen. Kortom een gezellige middag voor jong en 
oud!!

Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: Ontmoetingsruimte Mei
Prijs: Kinderbingokaart € 3,00 Volwassenen € 4,00 voor zes rondes.

zonnig
 actief en
creatief
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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

Zomerpuzzel SWO

Oplossing:

Doet u mee met onze zomerpuzzel? Er zijn mooie prijzen te winnen: Voor de winnaar is er een SWO-cadeaubon van € 25, –  
en voor de 2e prijzen 5 cadeaubonnen van € 5,– en voor de 3e prijzen 10 cadeaubonnen van € 10,–! U kun uw op oplossing tot 
2 augustus doorgeven aan ons via telefoonnummer 0181-69 52 55 of via email. Ons emailadres: activiteiten@swospijkenisse.nl 
Geef zowel bij bellen als mailen uw telefoonnumer op. De winnaars worden bekend gemaakt in de volgende editie van ons krantje.


