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Ontmoet, kijk en beleef!

Met de SWO Servicepas kom je verder!

TOP uitstapje Interview Ap Strijdhorst Vakantieweek 2020 Kerst High Tea

De dag van de Senioren is een  begrip in Spijkenisse. 

Ook dit jaar mag deze feestelijke dag niet ontbreken. 

Zadkine, Humanitas,  Senioren Belang Nissewaard en 

de SWO nodigen u dan ook van harte uit!

De dag van de Senioren neemt u mee op reis!

Op zaterdag 9 november nemen 

we u mee op reis door Europa. Om 

10 uur start de dag met een kopje 

koffie en iets lekkers erbij. De och

tend vullen we met verschillende 
workshops; zo is er in Spanje een 
workshop Spaanse Dans. In Finland, 
een workshop vilten. In Zweden 
kunt u een spelletje Kubb spelen. In 

Harm is in 1991 begonnen als 
chauffeur. Samen met zijn vrouw 
reden zij in deze periode twee 

dagen in de week: op de dins

dagen en donderdagen. 

Toen zijn vrouw stopte met 

rijden reed Harm voortaan op de 

woensdagochtend.   
Over de jaren is er veel veran-

derd en heeft Harm het aantal 
chauffeurs zien toenemen van 
vier naar ruim zeventig, het 
wagenpark zien groeien van twee 

voertuigen naar acht. Daarnaast 
heeft hij jarenlang het initiatief 
genomen om de etentjes voor de 

chauffeurs te organiseren. 
Eind vorig jaar al nam Harm het 
besluit te stoppen, maar werd 
door zijn maatje Piet overgehaald 
om tòch nog een half jaartje door 
te chauffeuren, maar vindt het nu 
op 87-jarige leeftijd toch tijd om 
te stoppen.  

Harm, bedankt voor je inzet al 
deze jaren

Oostenrijk klinkt er klassieke muziek 
tijdens de workshop en in België 
gaan we met chocolade aan de slag.
Tussen de middag maken we een 

 culinaire reis door Europa. Met een 
uitgebreide lunch waarin Frankrijk, 
Hongarije en Italië een belangrijke 
rol spelen bereiden we ons voor op 
een middagje entertainment. 

’s Middags nemen we u virtueel 
mee op reis door Europa, door 
foto’s, wetenswaardigheden en 
 muziek lijkt het net of u echt in al 
die Europese landen geweest bent.
Natuurlijk mag een Hollands  
advocaatje met slagroom op deze 
dag niet ontbreken. We sluiten de 
middag af met een Europese Bingo, 
maar hier verklappen we nog niets 
over. 

We zorgen er voor dat we om 15.30 

uur weer terug zijn in Spijkenisse 
en dat u dan aan uw reis naar huis 
kunt beginnen.

Kaartjes voor deze dag kosten € 10,- 

en zijn vanaf maandag 21 oktober 

te koop bij de SWO, van 9.00 tot 

16.00 uur. De gehele dag zal plaats 

vinden in het Zadkine, Sportlaan 13.

Op woensdag 28 augustus nam Harm Alkema  afscheid 
als vrijwilliger bij de SWO 

Lorem 

ipsu

K Kerst 

High Tea

Meer informati e?

www.swospijkenisse.nl

Profi teer van
aantrekkelijke

 korti ngen
op uitstapjes, 

acti viteiten
en diensten zoals de
klussenservice van

de SWO

0181-695255

€ 15,-
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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 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 verras

singstochten mee dan kunt u zich voor uw tweede keuze op de wachtlijst laten zetten. Indien een uitstapje vol is 
kunt u zich óók op de wachtlijst laten zetten. Bij de planning van nieuwe uitstapjes wordt altijd rekening gehou

den 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:

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.)
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Zaterdag 9 november.
Mosselen eten in Zeeland

Dinsdag 12 november  
Winkelen bij Konijnendijk en Voorwinden

Donderdag 14 november 
Rondrit Rotterdam en Miniworld 

Zaterdag 2 november 
Beverwijkse Bazaar 

Stap in de wereld De Bazaar en kom winkelen in een smeltkroes van  
meer dan vijftig culturen. In de ruim duizend winkeltjes en kramen vindt 
u zoveel spullen en diensten dat u altijd wel iets vindt wat u zoekt! Nieuw 
en tweede hands, kleding, tassen, kruiden, fruit en wat al niet meer tegen 
scherpe prijzen. Heerlijke geuren omringen u, drink in het oer-Amster-
damse café een kopje koffie of prikkel 
uw zintuigen op de exotische food

market. Zullen al uw aankopen nog in 
de bussen passen?

Prijs: € 27,50 of € 33,00*, excl. lunch!

Operatie Nachtwacht! Het 
beroemde schilderij van 
Rembrandt wordt in bijzijn 

van het publiek gerestau

reerd. Uniek! Maar niet 
alleen Rembrandt is hier 
natuurlijk te bewonderen. 
Kunstcollecties van vele 
eeuwen geleden tot het 
jaar 2000 zijn hier opgesteld Van Middeleeuwen tot Mondriaan. Aziatische 
kunst uit de periode tussen 2000 voor Chr. en 2000 na Chr. en de special 
collections. Eigenlijk heeft u hier aan 1 dag rondkijken niet genoeg.

Prijs: € 48,25 of € 57,90*.

Dinsdag 5 november 
Rijksmuseum Amsterdam 

Op een misschien wel herfstachtige dag brengen wij u naar de tropen. Na 
de lunch gaan we op expeditie met de boswachter in het tropische bos 
en maakt u kennis met planten, kleine reptielen en vogels die u normaal 
 tegenkomt in de tropen. Door veranderende seizoenen is het elke keer 
weer anders. De ene keer de oogst van fruit, koffiebessen en specerijen. 
Dan weer worden er nieuwe planten gezaaid. Proef heerlijke verse koffie 
en leer waar alle ingrediënten van de 'Zeeuwse bolus' vandaan komen. 
Ziet u de grootste bloem ter wereld of spot u een vleesetende plant?

Prijs: € 41,50 of € 49,80*.

Donderdag 7 november 
Lunchen in de Tropen 

Een pan vol mosselen in de schelp. Smikkelen en smullen. We gaan voor 
u op zoek naar een  locatie waar het er niet alleen leuk uitziet maar ook 
nog eens lekker mosselen 
eten is. Vanwege de vele 
aanmeldingen voor oktober 
doen we dit culinaire uit
stapje gewoon een keer op 

de zaterdag. Natuurlijk gaan 
de mensen van de wachtlijst 
van oktober voor.

Prijs: € 46,25 of € 55,50*.

U wilt er vast en zeker met de Feestdagen weer op uw “Kerst”best  bijzitten. 
Vandaag gaan we weer kleding passen bij het alom bekende kleding-
warenhuis Konijnendijk. In de middag rijden we nog even naar  
’s Gravendeel waar u bij kledingwinkel Voorwinden verder kunt winkelen. 
Wij denken dat u deze middag met volle tassen weer wordt thuis gebracht. 

Prijs: € 15,95 of € 19,15*.

Groot tot in de 

kleinste details. Laat 
u meevoeren in de 

wonderlijke mini
wereld met herken

bare Nederlandse 
landschappen met 
vele scènes die uw 
fantasie prikkelen. 
Er is een complete 

wereld te ontdekken en te beleven! De sfeervolle en uitgestrekte polder
landschappen worden afgewisseld met de moderne en historische archi
tectuur van ons "Rotterdam in miniatuur", inclusief de grootste overdekte 
miniatuurhaven van Europa. U kijkt uw ogen uit!

Prijs: € 37,50 of € 45,00*.

Even een puntje van aandacht:

De nieuwe uitstapjes in deze krant 

kunnen pas vanaf 

maandag 21 oktober 
geboekt worden. 

Eerder gedane telefonische 

boekingen zullen NIET in 

 behandeling worden genomen. 
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Vrijdag 15 november
Lunchuitstapje bij De Jongens in Rockanje

Dinsdag 19 november 
Christmas & Country fair

Donderdag 21 november
Workshop chocoladeletter maken

Dinsdag 26 november
Winterefteling

Dinsdag 3 december 
Filmmiddag in Euroscoop Schiedam

Donderdag 28 november 
De dorpsdokter in Hilvarenbeek

Ontmoet, kijk en beleef!

Of u nu kiest voor een pita met hete kip, een club sandwich, een broodje 
brie of iets anders van de kaart, alles zal u zeker smaken. Misschien is 
er nog wel even tijd om een bezoekje te 
brengen aan de chocolaterie voor bonbons 
of een ijsje. Een kort uitstapje waarbij u 
wordt opgehaald voor de lunch en daarna 
weer netjes thuis afgezet.  

Prijs: € 27,00 of € 32,40*.

Zoekt u maar een mooi plekje. 
We varen 2,5 uur bij laagwater 
langs de zandbanken waar de zee-
honden liggen te luieren, langs de 
Stormvloedkering, de Schelphoek 
en de Plompe toren. Heeft u zelf 
een verrekijker of een foto toestel, 
neem deze dan mee! U kunt 

prachtige foto’s maken van dit unieke stukje Zeeland. Aan boord krijgen 
we een picknickmand. Daarin vindt u lekkere broodjes, hartige en zoete 
hapjes met daarbij een kop verse koffie of thee en jus d’orange. Deze kunt 
u bij mooi weer op ons topdek opeten, zodat u niets hoeft te missen. 

Prijs: € 49,95 of € 59,05*.

Genieten van de winterse sfeer van Anton Pieck, in de lommerrijke tuinen 
van Kasteel de Haar. Wandelen langs de sfeervolle, verwarmde stands 
met de mooiste brocante, antiquiteiten, sieraden, kleding, kerstcadeaus 
en de heerlijkste wijnen en delicatessen. De geur van glühwein, poffertjes 

en warme wafels. Met de 
 vrolijke belletjes van Jingle 
Bells komt u weer helemaal 
in de stemming! Een verruk

kelijk dagje uit in de mooiste 
tijd van het jaar!

Prijs: € 48,95 of € 58,75*.

Sinterklaas is weer in het land en dus 
tijd voor de chocoladeletters. Wat is 
nou  leuker en lekkerder dan uw eigen 
 gemaakte en versierde letter thuis in 
 stukjes op te sabbelen. Natuurlijk   
maken we deze kunststukjes van 

 Belgische  chocolade in een echte  
bakkerij in Rhoon.  Jammie!

Prijs: € 33,95 of € 40,75*.

Kom mee naar de Efteling waar 
talloze twinkelende lichtjes uw gids 
zijn door de Wereld vol Wonderen. 
Laat u leiden langs besneeuwde 
dennenbomen naar uw favoriete 
sprookjes, betoverende attracties 
en sfeervolle pleinen met winters 
entertainment. Neem plaats op één van de bankjes, zing mee en kijk uw 
ogen uit.

Prijs: € 68,95 of € 82,75*.

Van chirurgijn tot dorpsdokter. 
Beleef vandaag het medische wel 
en wee van weleer en luister naar 
het verhaal dat u wordt verteld en 
stel u voor dat u ergens tussen 1800 
en 1945 bij de dorpsdokter op de 

stoel zit. Het museum toont u een 
medisch-historische collectie instru

menten en aanverwante artikelen 
van een plattelandsdokter, de apotheker, de tandarts en vroedvrouw in 
het Brabant van toen. 

Prijs: € 36,75 of € 44,10*.

Kruip in de huid van een brouwer. Weet u hoe verse hop ruikt? En kent u 
de smaken van gebrande mout? Dat en nog veel meer beleeft u tijdens de 
Bavaria Brouwerijtour. We nemen u mee van 1719 tot nu. Rijdend in een 
treintje door de brouwerij vertellen ze u over het verschil tussen bier  
en pils en wordt u even lid van de familie Swinkels. Ga terug in de tijd,  
maak kennis met het bijzondere familieverhaal dat schuilgaat achter het 
Bavaria bier. Ervaar stap voor stap hoe pils gebrouwen wordt en proef bij 
terugkomst in het Bavaria Brouwerijcafé het eindresultaat. Als u geen bier 
lust is er een alternatief.

Prijs: € 49,95 of € 59,95*.

Een ontspannende 60+ filmmiddag in een 5 sterren bioscoop met luxe 
stoelen en veel beenruimte. We worden ontvangen met een kopje koffie 
of thee en iets lekkers. In de pauze van de voorstellinmg kunt u even de 
benen te strekken of popcorn kopen, want zeg nou zelf: popcorn hoort 
erbij. Dit is pas een gezellige dinsdagmiddag, een goede gelegenheid om 
eens naar een film te kijken in een bioscoop die in 2017 zijn deuren heeft 
geopend. Welke film het is? MI VIDA! Mag je op je drieënzestigste weer 
eens doen waar je zelf zin in hebt? Loes Luca geeft u in  de rol van kapster 
Lou in deze film antwoord.

Prijs: € 19,95 of € 23,95*.

Het thuis van de beste Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw. In 
het hart van Den Haag op het Plein en bij het Binnenhof bevindt zich de 
compacte, maar wereldberoemde collectie. Meesterwerken als Vermeers 
Meisje met de parel, De Anatomische les, Het puttertje van Fabritius en 
De stier van Potter zijn permanent te zien in de intieme museumzalen van 
dit zeventiende-eeuwse monument. Heeft u een smartphone? Download 
dan de Mauritshuis tour app voordat u in de bus stapt en u heeft alle 
 informatie over de schilderijen bij de hand.

Prijs: € 41,25 of € 49,50*.

Zaterdag 16 november
Boottocht op de Grevelingen + lunch

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 23 november
Verrassingstocht

Zaterdag 30 november 
Bavaria Biertour + lunch

Donderdag 5 december 
Mauritshuis Den Haag
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Zaterdag 7 december 
High-tea in de Prullenkast 

Vrijdag 13 december 
Kerstlunch bij het Maerlant college

Maandag 16 december 2019 
Modeshow + lunch bij Kloostermode in Boskoop

Dinsdag 17 december 
Drijvende Kerstmarkt Leiden en rondvaart

Woensdag 11 december 
Disney on Ice in Ahoy

De Prullenkast is al hele-
maal in de sfeer voor 
Kerstmis. Te midden van 
de  gezellige versieringen 
geniet u van een uitge

breide High-tea. Onze 
erva ring is dat u een 

 gevulde middag heeft 
waar de innerlijke mens 
niets te kort komt.

Prijs: € 47,25 of € 56,70*.

Duik “Diep in de Zee” voor 
een fantastisch optre

den van Sebastiaan die 
 samen met Ariël de boel 
op stelten zet in De Kleine 
Zeemeermin. Laat u mee

voeren door Belle en het 
Beest als het Beest en 
zijn betoverde personeel 
een spectaculaire show 
opvoeren voor Belle. Ga 
mee naar een avontuur

lijke wereld vol hartverwarmende verhalen uit het Disney koninkrijk in het 
Magisch IJsfestival. Dit uitstapje dient u vooraf te betalen. 

Prijs: € 88,50 of € 106,20*.

Na de lunch ergens 
in het Brabantse land 
rijden we door naar 

Intratuin in Halsteren 
waar het zoals elk 
jaar weer helemaal 
in de sfeer van Kerst
mis is. Geniet van de 

Kerstshow en vul uw 
versierselen voor de 
Kerst thuis aan. 
Heeft u niets nodig? 
Ook zonder aankopen 

is het een feest om hier rond te dwalen.

Prijs: € 36,50 of € 43,80*.

Perfect gedekte tafels, echt tafellinnen en aan 
aandacht geen gebrek. De kelner heeft aan 
slechts een knikje genoeg om zich weer naar 
uw tafel te spoeden. Zoveel aandacht, dat zijn 
wij niet meer gewend in de horeca. Als de 
gerechten worden uitgeserveerd, dreunt de 

zeer jeugdige kelner de ingrediënten en bereidingswijze op. Als het zonder 
haperen lukt, zal hij opgelucht adem halen. In de Horecavakschool wordt u 
een 4-gangenlunch geserveerd, gemaakt en opgediend door de leerlingen 
van deze school.  Helemaal in de sfeer van Kerstmis. Voor u een lekkere 
lunch en voor de leerling een goede les. Eenmaal weer thuis hoeft u alleen 
maar een boterham te eten. De warme hap heeft u al gehad. 

Prijs: € 36,50 of € 43,80*.

Samen de nieuwste collectie bekijken! Een gezellige lady’s day in Boskoop 
met koffie en gebak, een modeshow, lunch, vertier, tijd om te shoppen en 
als afsluiting een lekker advocaatje, misschien wel met slagroom. Natuur
lijk mogen de heren ook mee voor de goedkeuring. Heeft u er al zin in?

Prijs: € 16,95 of € 20,35*.

De Leidse Kerstmarkt is de enige drijvende kerstmarkt in Nederland en 
is met 86 chalets tevens de grootste. Wegens zijn unieke karakter is het 
ook de enige kerstmarkt waar vandaan een gezellige winterse rondvaart 
 gemaakt kan worden onder het genot van een heerlijke glühwein of 
warme chocomel. 
 

Prijs: € 29,95 of € 35,45*.

Bent u nog op zoek naar wat 
extra versieringen voor in of 
rond uw kerstboom? Dan is hier 
uw kans om te kerstshoppen en 
weg te dromen bij Intratuin in 
de gezelligste periode van het 
jaar. Probeert u zich maar eens 
in te houden. Dat wordt moeilijk 
kiezen.

Prijs: € 15,95 of € 19,15*.

Een feestelijke presentatie op het Stallenplein met alle blikvangers voor 
een winters gedekte tafel. Van immense pasteien, kunstig gevouwen 
 servetten, suikerwerken en koninklijke desserts tot bloemschikkingen, 
menukaarten en serviezen. Een culinair en verrassend kerst-uitje. Krijg 
 inspiratie voor de kersttafel, doe mee aan workshops of kijk naar de 
d emonstraties. Het is winter dus een warme jas heeft u wel nodig.

Prijs: € 43,95 of € 52,75*.

Donderdag 12 december 
Lunchen en Kerstshow Halsteren

Woensdag 18 december 
Intratuin Zevenhuizen

Zaterdag 21 december 
Winterpaleis Het Loo
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Ontmoet, kijk en beleef!

Ap Strijdhorst: Vrijwilliger in hart en nieren

Bij de SWO hebben we heel veel 

vrijwilligers, die al meer dan twee 

decennia aan ons verbonden zijn. 

Ap Strijdhorst is zo’n vrijwilliger, 

die al jaren betrokken is. 

Begonnen in 1994 als chauffeur van 
Tafeltje-dek-je, kwam daar steeds 
meer bij. Ap heeft in de beginpe

riode van het SWO-vervoer met 
mensen gereden, heeft aan de wieg 

gestaan van de eerste uitstapjes en 

is een bekend gezicht bij het Jeu de 
Boules en de bowling.

Hoe ben je bij de SWO terecht-

gekomen?

“Ik had een overbuurvrouw, en die 
reed Tafeltje-dek-je. Ik ging vroeg 
met pensioen en door de ziekte van 

mijn vrouw, was ik redelijk aan huis 
gebonden, maar omdat mijn vrouw 
toen nog redelijk wat kon, zijn we 
samen Tafeltje-dek-je gaan rijden”. 

Tafeltje-dek-je? Betekende dat, dat 

het eten hier werd klaargemaakt 

in de Marckenburgh en dat jullie 

dat dan gingen bezorgen?

“Ja, Er was een keuken hier (in 
de Marckenburgh red) , met een 
lopende band en daar werden 
dan bakjes gevuld met eten en die 
gingen wij dan bezorgen. Je had ook 
heel veel persoonlijk contact met 
de mensen, waar je eten bracht, 
omdat je het een hele week, iedere 
dag bezorgde. De ene week wel, 
dan een week niet. Maar zo leerde 
je de mensen wel goed kennen. We 
serveerden bij sommige mensen 

het eten ook uit. Net zoals wij nu bij 
sommigen het eten in de koelkast 
zetten. Of in de vriezer”.

Ook ben je chauffeur aangepast 
vervoer geweest, hoe was dat?

“Ik heb 15 jaar mensen naar de 
dagopvang gereden. Dat was met 
een van de eerste bussen, die de 
SWO destijds heeft gekregen van 
Vermaat. En die blauwe bus heb ik 
nieuw zien komen, die we nu nog 
hebben. De dagopvang was toen in 
de Marckenburgh, en toen kwam 
de Herman Gorterhof erbij en later 
de Paganinihof. Die laatste dag

opvang is er inmiddels niet meer, 
maar daar reden we allemaal op”.
In 2011 is Ap een tijd gestopt met 
het rijden voor de SWO in verband 
met de thuissituatie. Wel ging hij 
door met het organiseren van de 
wekelijkse Jeu de Boules. Hiervoor 
is hij gevraagd, of hij hier mee wilde 
helpen. De Jeu de Boules, was een 
groepje, wat ongeveer 38 jaar ge

leden gestart is en later onder vlag 
van de SWO terecht gekomen is.

38 jaar? Dat is drie jaar na de 

 oprichting van de SWO gestart?
“Ja, maar het was een particu

lier groepje, wat op een gegeven 
 moment hulp kreeg van Zisca van 
Swieten en die vroeg mij om te 
komen helpen. Dat is nu 20 jaar ge

leden en sedertdien zijn wij samen  
de organisatoren voor de Jeu de 
Boules. We schrijven de score en 
sinds een jaartje of tien, organise

ren we ook één keer per jaar een 
etentje voor de groep, ter afslui
ting van het seizoen. En dat wordt 
 gewaardeerd door de mensen.

In 2015 is Ap na het overlijden van 
zijn vrouw weer begonnen met 

rijden, één route in de week voor 
de maaltijdenservice, op vrijdag

morgen. Hij doet dit samen met Els 
en het geeft hem een goed gevoel, 
om lekker bezig te zijn buitenshuis. 
De dankbaarheid van de mensen, 
waar ze komen, vindt Ap heel mooi. 
“Voor sommigen ben je het eerste 
aanspreekpunt die dag en dan is 

het fijn als je even de tijd neemt 
voor een praatje”. Dit is ook wat Ap 
zo aantrekt in het vrijwilligerswerk: 
het betekenisvol bezig kunnen 
zijn. Voor zowel de ander, als voor 
zichzelf. “Je doet het mét, maar ook 
vóór elkaar”.

Dank je wel voor het eten
Op woensdag 2 oktober gingen 14 
senioren uit eten bij bewoners van 

Nissewaard vanwege het project 
“Kom je bij me eten”.  
Spannend om zomaar bij een 
vreemde aan tafel te gaan. Maar 
wanneer we de mensen aan het 
eind van de avond ophalen om ze 
weer thuis te brengen, stapt ieder
een heel enthousiast in de bus.  
Het voelt alsof ik bij familie ben  
geweest, merkt een van de 
deelnemers op. Het was zo bijzon

der en gezellig vertelt een ander.
Er zijn deze avond leuke contacten 
gelegd, goede gesprekken gevoerd 
en natuurlijk lekker gegeten.  
De gastgezinnen hebben gezorgd 
voor de meest uiteenlopende ge

rechten: Japanse gerechten, stoof
potjes, en zelfgebakken appeltaart 

door het zoontje (10 jaar) van één 
van de gastgezinnen.

De senioren genoten met volle 
teugen en vonden het heel gezellig.  
 

Een aantal moesten echt uitbui
ken toen ze thuiskwamen. Ook de 
gastgezinnen hebben een leuke 
avond gehad. Dankbaar werk is het 
en leuk dat je zoveel aandacht aan 
iemand kan schenken.
Ook de chauffeurs en begeleiders 
van de SWO merkten dat de men

sen een fijne avond hebben gehad. 
Het is echt de kers op de taart om 
deze mensen thuis te brengen ver
telt één van chauffeurs. 
De SWO en Humanitas gaan zeker 
door met het Project “Kom je bij 
me eten”. Volgend jaar zal er zeker 
weer een editie zijn! 

Ook in 2020 gaat de SWO een week 
op vakantie. Bent u alleen of met z’n
tweeën, u bent van harte welkom. 

Noteert u alvast in uw agenda: 
12 t/m 19 juni 2020.

De bestemming houden we nog even 
voor ons. Maar het wordt weer een 
gezellige week met elke middag een 

uitstapje en natuurlijk een gevarieerd 
avondprogramma.

 
Meer informatie ná 4 november 2019.
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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)
€ 42,30 of € 52,90* per kwartaal

Stoelyoga
11.30-12.30 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh  
(Groenewoud)
€ 42,30 of € 52,90* per kwartaal

Tai Chi Chuan
09.3011.00 uur

Sportschool R. de Bijl en C. Gros 
(Sterrenkwartier)
€ 60,00 of € 71,00* per 10 lessen

MBvO Mei  
(Meer Bewegen voor Ouderen) 

10.1511.15 uur

Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal

MBvO Maaswijk 
(Meer Bewegen voor Ouderen)

14.1515.15 uur

Wijkcentrum Maaswijk (Maaswijk)
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal

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

Conversatie Engels
12.45-14.15 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 35,30 of € 44,10* per 12 lessen

Conversatie Engels
14.30-16.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 35,30 of € 44,10* per 12 lessen

Maandag (vervolg)

Internetcafé
13.3015.30 uur

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

Mantelzorgsalon
11 november en 9 december

14.00-16.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis

Klaverjasslang
13.30-16.00 uur
Wijkcentrum Noord (Schiekamp)
€ 9,00 of € 11,00* per slang 

GALM Maandag 
(Groninger Actief Leven Model)
20.00-21.00 uur
J.Wagenaarstraat (Vogelenzang)
€ 39,35 of € 49,15* per kwartaal

Dinsdag

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

Country Line Dance 
(beginners)

09.3010.45 uur

Serreburgh (Groenewoud)
€ 32,90 of € 41,10* per kwartaal

Country Line Dance 
(gevorderden)

10.45-12.00 uur
Serreburgh (Groenewoud)
€ 32,90 of € 41,10* per kwartaal

Fysiogym
10.0011.00 uur

Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal

Combifit BBBB
10.0011.00 uur

Gymzaal M.R. Hoitsemastraat 
(Maaswijk)
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal

Dinsdag (vervolg)

Zumba
11.00-12.00 uur
Gymzaal  M.R. Hoitsemastraat 
(Maaswijk)
€ 32,90 of € 44,10* per kwartaal

Combigym sport
12.00-13.00
Gymzaal M.R. Hoitsemastraat 
(Maaswijk)
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal

Bowlen
14.0015.00 uur

Party- en Bowlingcentrum 
 Spijkenisse (Schiekamp)
€ 24,75 of € 31,40* per 2 maanden
€ 3,25 of € 4,25* per uur

Bowlen
15.00-16.00 uur
Party en Bowlingcentrum 
 Spijkenisse (Schiekamp)
€ 24,75 of € 31,40* per 2 maanden
€ 3,25 of € 4,25* per uur

Jeu de Boules 
(in zomermaanden)

13.3015.30 uur

Tuin van de aanleunwoningen 
 Marckenburgh (Groenewoud)
Gratis of € 1,50* per keer

Leeskring
19 november, 17 of 24 december

10.00-12.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 34,40 of € 42,95* per jaar

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

Dinsdag (vervolg)

Creagroep
11 en 25 november,  

9 en 23 december 

14.00-16.00 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
€ 4,25 of € 5,65* 

per twee bijeenkomsten

Alzheimercafé
19 november en 17 december

19.30-21.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis

 
Woensdag

MBvO Ontmoetingskerk 

(Meer Bewegen voor Ouderen)
10.0011.00 uur

Ontmoetingskerk (Centrum)
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal

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

Quilten
13 november en 11 december

13.3015.30 uur

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)
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal

Combifit BBBB
10.4511.45 uur

Dansschool Norbert van Wijk  
(Centrum)
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal
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Woensdag (vervolg

Seniorensportief 

13.3014.30 uur

Gymzaal Koolzaaddreef (Dreef)
€ 39,35 of € 49,15* per kwartaal

Seniorensportief
14.3015.30

Gymzaal Koolzaaddreef (Dreef)
€ 39,35 of € 49,15* per kwartaal

Rollatorwerkplaats 

13.30-16.00 (op afspraak)
Marckenburgh Groenewoud 
€ 2,75 of € 3,75* per keer, exclusief 
materiaal

Werelddansen Mei
13.3014.45 uur

Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 33,60 of € 42,00* per kwartaal

Restaurant de Meibloem
17.0019.00 uur

Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 7,50 of € 10,50* per keer

Thema-avond 27 november 

Kerstdiner woensdag 18 december 

€ 10,50 of € 12,50* per keer

Workshop Aandacht voor 
jezelf
(Voorheen Actief Ouder zijn)
4 september en 2 oktober

14.00 -15. 00 uur (vanaf 13.30 uur 
is er koffie)
Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
€ 7,00 of € 9,50* per keer

 
Donderdag

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

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

Conversatie Engels
10.1511.45 uur

Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 35,30 of € 44,10* per 12 lessen

Donderdag (vervolg)

Stoelyoga
13.0014.00 uur

Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
€ 42,30 of € 52,90* per kwartaal

Boodschappen Pendelbus
Opstappen op parkeerplaats aan de 
IJsselstraat en Biesboschstraat
naar winkelcentrum Maaswijk
Vertrek vanaf 13.00 uur
€ 1,50 per enkele reis of 1 strip.
Strippenkaart (6 strips) € 9,00

Zumba Gold
12.15-13.15 uur
Dansschool Norbert van Wijk  
(Centrum)
€ 32,90 of € 41,10* per kwartaal

Jokerclub
13.3015.30 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

Koersbal
19.30-22.30 uur 
MFC de Akkers (Akkers)
€ 5,70 of € 7,50* per maand

Vrijdag

Wandelen
09.0010.00 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)

MBvO Serreburgh 

(Meer Bewegen voor Ouderen)

09.3010.30 uur

Serreburgh (Groenewoud)
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal

MBvO Hostapad 
(Meer Bewegen voor Ouderen)

09.30 -10.30 (Hoogwerf)
Hof van Noord
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal

MBvO Paganinihof 
(Meer Bewegen voor Ouderen)

11.00-12.00 
Paganinihof (Akkers)
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal

MBvO RIjnlaan 
(Meer Bewegen voor Ouderen)

11.00 -12.00 uur
Gymzaal Rijnlaan (Schenkel)
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal

GALM 

(Groninger Actief Leven Model)
12.30 -13.30 uur (Akkers-Dreef)
Gymzaal Koolzaaddreef
€ 39,35 of € 49,15* per kwartaal

Boodschappen Pendelbus
Opstappen bij Serreburgh of de 
Marckenhof 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.
€ 1,50 per enkele reis of 1 strip.
Strippenkaart (6 strips) € 9,00

Vrijdag (vervolg)

Tabletcursus
13.30-15.30 uur inloop
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 37,50 of € 52,50* per 5 lessen 
(strippenkaart)

Windows cursus 
(met eigen laptop)

13.30-15.30 uur inloop
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 52,50 of € 68,00* per 7 lessen 
(strippenkaart)

Warme lunch
13.0014.00 uur

Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 7,50 of € 10,50* per keer

Culturele middag
15 november en 20 december

14.00 15.30 uur

Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 2,00 of € 3,00* per keer

Cursus Aandacht voor jezelf
18 en 25 oktober, 1, 8, 15 en 

22 november

09.3011.00 uur

Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
€ 70,00 of € 92,00* per cursus van 
zes lessen

Zondag

Bingo dansant
3 november en 1 december

13.30-16.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 7,50 of € 8,50* per keer voor 

zes rondes
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De volgende uitgave  
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Alzheimercafe Spijkenisse

Een Alzheimer Café is een trefpunt 
voor mensen die te maken hebben
of krijgen met dementie. Hier 
 kunnen zij mensen ontmoeten die 

in eenzelfde soort situatie verkeren 
en kunnen hierover met elkaar in 

gesprek. Ook kunnen ze informatie 

krijgen en de mogelijkheden 
 bespreken voor hulp.  

Het zo lang mogelijk zelf houden 
van de regie over het eigen leven en 

de zelfredzaamheid zijn belangrijke 
thema’s bij deze bijeenkomsten.
Iedereen die een vraag heeft over 
dementie of Alzheimer kan terecht 
in het Alzheimer Café. Of iemand 
nou bang is om dement te worden, 
of net gehoord heeft dat hij of zij 
dementie heeft, of beroepsmatig 
met deze groep werkt: iedereen is 

van harte welkom. 
In Spijkenisse is het Alzheimer Café 
een samenwerkingsproject van 
Alzheimer Nederland, SWO, Stich

ting MEE Zuid-Hollandse Eilanden, 
Humanitas en Argos Zorggroep en 
wordt iedere derde dinsdag van de 

maand georganiseerd in Ontmoe

tingscentrum Mei aan de Winston 
Churchilllaan 31 in Spijkenisse. 
Wilt u graag een keer komen kijken?  

Deelname is gratis en u kunt 
 gewoon binnen lopen, zonder dat u 
zich hoeft op te geven.
Het eerstvolgende Alzheimer Café  
is op dinsdag 19 november en 

heeft als thema: “Vergeetachtig of 
dement?”.
Op dinsdag 17 december is er een

sfeervolle avond in kerststemming
met een gezellig en muzikaal 
 optreden van gelegenheidskoor 
“Tijdloos” uit Brielle.
 

Alzheimer café: iedere 3e dinsdag 

van de maand. 

Locatie: Winston Churchilllaan 31, 
3202 GN Spijkenisse. 

Aanvang: 19:30 uur, inloop vanaf 

19:00. U kunt gewoon binnenlopen 

en deelame is gratis.

Op Tweede Kerstdag is niemand alleen
Kerstmis is een tijd van lekker eten, 
familie en gezelligheid. Maar er zijn 
met kerst ook veel mensen die dit 
missen.  

 

Wij wensen iedereen een gezellige 
kersttijd en daarom heeft de SWO 
het idee opgepakt om op Tweede 
Kerstdag een High Tea te organise

ren.

De ouderenadviseurs komen in hun 
dagelijks werk in contact met men

sen die het moeilijk hebben in de 
decemberperiode, dé feestmaand 
van het jaar.  
Deze mensen worden uitgenodigd 
om Tweede Kerstdag te komen ge

nieten van een Kerst High Tea.

Twee medewerkers van de SWO 
organiseren samen met hun gezin 
deze bijzondere middag. U wordt 
verwend met zoete en hartige 
 hapjes, geserveerd met de heer
lijkste theeën. En alles natuurlijk in 
een feestelijke kerstsfeer. 
In de stijlvol versierde Mei komt dat 
allemaal helemaal tot zijn recht.

Door sponsoring proberen we de 
prijs van de High Tea zo laag moge

lijk te houden. De kosten zijn dan  
€ 5,00 per persoon voor een volle

dig verzorgde middag.  

Is vervoer een probleem: de chauf
feurs van de SWO staan klaar om de 
bezoekers thuis op te halen.

Het deelnemen van de High Tea 
gaat op uitnodiging. Dus weet u 
nog iemand die u ook een gezellige 
Kerst toe wenst? Geef deze persoon 
dan op via activiteiten@swospijke

nisse.nl Daarnaast zijn we ook nog 
op zoek naar sponsors. Ook hier
voor kunt u het vermelde mailadres 
gebruiken of gewoon even bellen 
naar de SWO, 0181-695255.

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


