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de Maas open te houden. Daar
komen natuurlijk kosten bij kijken.
Bijvoorbeeld: licht, huur en schoon
maakkosten van het pand. Maar
ook de inzet van mensen om een
evenwichtig activiteitenprogramma
aan te bieden en diverse vormen
van ontmoeting te organiseren.
Dit zodanig dat het voor iedereen
toegankelijk is. Dus ook voor

 ensen met een wat minder grote
m
portemonnee.
Door de fantastische betrokkenheid
van gemeente, woningcorporaties
Woonbron en Maasdelta en
Humanitas hebben we de
mogelijkheid gecreëerd om het
Terras aan de Maas open te houden.
Als we met alle bewoners de
schouders eronder zetten, leuke
en goede activiteiten organiseren
en b
 ezoekers in de Ontmoetings
ruimte ook nog eens een hapje
en een drankje nuttigen, kunnen
we een heel eind komen. Een heel
eind om de grootste k ostenposten
af te d
 ekken met de omzet uit
activiteiten, hapjes en drankjes.
We denken ook dat dit mogelijk is
zonder dat dit gepaard gaat met
hoge prijzen voor activiteiten,
cursussen of andere zaken.

Verandering huurtoeslag
Komt u in aanmerking voor
huurtoeslag?
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Het Terras aan de Maas blijft gelukkig open!
Halverwege vorig jaar
kondigde Humanitas aan
dat zij zich in de toekomst
meer met zorgtaken
willen bezighouden.
Omdat daarmee welzijns
activiteiten komen te
vervallen, zou het Terras
aan de Maas sluiten.
Momenteel vervult Het
Terras aan de Maas in
de wijk de Elementen
een belangrijke functie.
Het is een veel gebruikte
ontmoetingsplek waar
wijkbewoners van de
Elementen, Het Land
en de Maasboulevard,
graag een drankje doen,
een hapje eten of een
activiteit volgen.

Zowel via wijkbewoners als deel
nemers van de SWO kregen wij
signalen dat het bijzonder jammer
zou zijn als Het Terras zou sluiten.
Hierop zijn we met Humanitas,
de gemeente en diverse woning
corporaties om de tafel gaan zitten.
Het doel van deze besprekingen
was steeds om te kijken naar de
mogelijkheden om Het Terras aan

Met de SWO Servicepas kom je verder!
€ 15,-

Proﬁteer van
aantrekkelijke
kortingen
op uitstapjes,
activiteiten
en diensten zoals de
klussenservice van
de SWO

per kalenderjaar

Meer informatie?
0181-695255
www.swospijkenisse.nl

Van de gemeente, Humanitas,
Woonbron en Maasdelta hebben
we vanaf 1 januari 2020 drie jaar de
tijd gekregen om dit voor elkaar te
krijgen. Daar zijn wel voorwaarden
aan verbonden.

De ontmoetingsruimte moet zich
in de toekomst gaan bewijzen als
ontmoetingsruimte voor de hele
buurt, met een leuk programma
aan activiteiten, veel bezoekers
en vooral ook veel bezoekers uit
de buurt. Daarnaast moet de
exploitatie van de ruimte zodanig
zijn dat het los van de inzet aan
uren zelfvoorzienend is. Dat wil
zeggen dat de kosten en baten van
het pand met elkaar in evenwicht
moeten zijn.
Wilt u een bijdrage leveren aan een
ontmoetingsruimte in de Elementen
voor en door wijkbewoners? Meld
u dan aan. We kunnen uw hulp en
betrokkenheid goed gebruiken.
Bijvoorbeeld door een activiteit te
helpen organiseren, met ons eten
te koken of koffie, thee of frisdrank
te bedienen. Er zijn ook allerlei
t aken over die betrekking hebben
op techniek, voorraadbeheer,
promotie, het zoeken naar sponsors
of het zijn van een goede gastheer
of gastvrouw. Kortom er is genoeg
te doen.

Maart - April 2020

Overzicht uitstapjes

Verklaring symbolen:
categorie 1:
weinig wandelen, korte
afstanden

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.

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

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.

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

Prijzen

Dinsdag 3 maart
Dagje Gouda en siroopwafelfabriek
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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 uit
stapje € 5,- in rekening gebracht. Annulering tot 2 weken voor het uitstapje is kosteloos.
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Annuleringsvoorwaarden

018169 52 55
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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.

o s p i j ke n i

De volgende krant verschijnt op:
maandag 20 april 2020

Woensdag 11 maart
Bevrijdingsmuseum Zeeland

Ontdek het verhaal achter de
siroopwafel en stap zelf de wondere
wereld van de Siroopwafelfabriek
binnen. Eenmaal binnen komt de
heerlijke, zoete geur van de siroop
wafels u tegemoet en kunt u zelf
ervaren hoe de lekkerste siroop
wafels van Gouda gemaakt worden.

Het Bevrijdingsmuseum Zeeland toont de bewogen geschiedenis van
Zeeland tijdens de Tweede
Wereldoorlog, de verhalen
van toen zijn nog steeds van
nu. Beleef onder andere
te midden van de Zeeuwse
elementen water, strand en
dijken de oorlogsperiode en
de slag om de Schelde in het
bijzonder.

Prijs: € 34,50 of € 41,40*.

Woensdag 4 maart
Tijd voor Max

Prijs: € 42,95 of € 51,55*.

Vrijdag 13 maart
Verrassingslunch

Heeft u altijd al eens een kijkje in de keuken van de televisiewereld willen
nemen? Wij bieden u deze mogelijkheid. Op een paar meter afstand kunt
u meemaken hoe het programma Tijd voor Max wordt opgenomen.
U wordt ontvangen met een kopje koffie en beleef
de dynamische wereld van de televisie. U zit live in
de uitzending dus trek uw netste bloes of trui aan
en neem uw stralendste glimlach mee. Voor dit
uitstapje wordt u later opgehaald dan u van ons
gewend bent.

Weer een kort uitstapje waarbij u later wordt opgehaald en eerder wordt
thuisgebracht dan u misschien gewend bent. Nadat u bent opgehaald
vertrekken we naar een locatie in de regio waar u getrakteerd wordt op
een gezellige lunch.
Prijs: € 27,50 of € 33,00*.

Zaterdag 14 maart
Struisvogelfarm vd Staak in Tilburg + lunch

Prijs: € 29,00 of € 34,80*.

Zaterdag 7 maart
Lunchen in Den Engel + vogelrevalidatiecentrum

Bij aankomst wordt u gastvrij ontvangen, met een lekker vers bakske k offie
met een witte eierkoek die van struisvogeleieren is gebakken. Vervolgens
krijgt u uitleg en informatie over de grootste landvogel ter wereld.
Natuurlijk is er ook
Altijd geslaagd is de lunch bij Den Engel in Noord Brabant. Daarna rijden
gelegenheid om de
we door naar Zundert waar u tijdens een aansprekende presentatie
struisvogel van dichtbij te
kennis maakt met de geschiedenis en het werk van het vogelrevalidatie
bekijken en u kunt zelfs
centrum. Na een lekker
de struisvogel uit uw
kopje koffie of thee gaat
hand laten eten. Durft u
u onder leiding van een
deskundige gids door het dat aan? Als slot kunt u
nog een b
 ezoek brengen
park. U krijgt een kijkje
aan de boerderijwinkel,
achter de s chermen en
waar men allerlei leuke
uw gids zal uitgebreid
toelichten wat er allemaal producten kan kopen
te zien is.
van struisvogels.
Prijs: € 41,95of € 50,35*.

Prijs: € 45,95 of € 55,15*.
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Donderdag 19 maart
Rikkoert Silverhuys in Schoonhoven

Donderdag 2 april
Schaap en zo in Heinkenszand + lunch

Een zilverachtig dagje in Schoonhoven. In het Silverhuys maakt u kennis
met Oud-Hollandse gebruiken in zilver en tijdens de excursie in het EDEL
ambachtshuys, een voormalige synagoge, ontdekt u "Drie eeuwen antiek
Schoonhovens zilver". U krijgt een
rondleiding en een demonstratie
door de zilversmid. Als afsluiting
kunt u een bezoek brengen aan de
verschillende panden, waarin een
allesomvattende collectie staat
gepresenteerd.

Op het terrein van Schaapskooi
Schaap & Zo kunt u voor of na
de lunch een kijkje nemen bij
de schapen. Er zullen vast en
zeker lammetjes zijn die u kunt
aaien. In het bezoekerscentrum
kunt u leuke souvenirs kopen,
zoals leuke schapenknuffels,
lamsvlees, schapenkaas, speciaal
biertje en andere leuke spullen.
Van de rit ernaartoe maken we
natuurlijk ook een gezellige mooie tocht.

Prijs: € 26,50 of € 31,50*.

Zaterdag 21 maart
Klompenmakerij den Dekker in Dussen + lunch

Prijs: € 43,50 of € 52,20*.

Zaterdag 4 april
Paasvraagteken + lunch

Bij aankomst wordt eerst aan de innerlijke
mens gedacht en gaan we lunchen. Daarna
krijgt u met veel humor en anekdotes te zien
hoe een klomp wordt gemaakt en versierd. Het
is absoluut geen saaie demonstratie. U mag
dan even bijkomen met een kopje koffie en daarna mag u zelf aan de slag
om een klomp te verven. De mooiste klomp verdient zelfs een prijs.
Voor en/of na de demonstratie is er natuurlijk tijd genoeg om even in de
winkel te snuffelen.

??

Prijs: € 46,25 of € 55,50*.

Woensdag 25 maart
Lunchen en rondleiding in het Spartastadion

Waar gaan we heen? Gaan we ver
weg of blijven we dichtbij? Mag u
blijven zitten of wordt u aan het
werk gezet? Dat is voor deze dag
nog een verrassing. Wat we wel
weten is dat met de Pasen heeft
te maken en dat het zeker gezellig
wordt. Zoals elke zaterdag doen we
er ook een lunch voor u bij. Durft u
dit vraagteken aan? Meld u dan aan
voor dit dagje weg.
Prijs: € 44,95 of € 53,95*.

Een drie- of viergangenlunch krijgt u aan
geboden door leerlingen van het Zadkine
college, geserveerd in “het Kasteel” het
voetbalstadion van Sparta. We nemen ook
een kijkje achter de schermen bij de oudste
betaald voetbalclub van Nederland en
ervaren de unieke sfeer van 't Kasteel. Laat
u zich tijdens de rondleiding inspireren door
de èchte Sparta-verhalen en de geschiedenis van Sparta. Voetbalfan of
niet, een kijkje in een stadion is altijd bijzonder.

Dinsdag 7 april
Euroscoop Schiedam
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 voorstelling kunt u even de
benen strekken of pop
corn kopen. Want zeg nou
zelf, popcorn hoort erbij.
Dit is pas een gezellige
dinsdagmiddag, een goede
gelegenheid om weer eens
naar een film te kijken in
een bioscoop die in 2017
zijn deuren heeft geopend.
Welke film het is? Dat was
nog niet bekend. Laat u
verrassen.

Prijs: € 39,95 of € 47,95*.

Zaterdag 28 maart
Verrassingstocht
Zoals altijd zijn onze verrassingstochten
een groot succes. Er is een programma
voor u samengesteld dat alles heeft
voor een leuk dagje uit! Gezelligheid,
bezienswaardigheden, lekkernijen en
mooie routes. Niets houdt u tegen om
met ons mee te gaan!

Prijs: €19,50 of € 23,40*.

Donderdag 9 april
Royal Delft Experience De Porceleyne Fles

Prijs: € 44,95 of € 53,95*.

Gaat u mee op reis door het heden, verleden en de toekomst van het
eeuwenoude aardewerk in Delft? We gaan naar de enige overgebleven
aardewerkfabriek uit de zeventiende eeuw. Ervaar de schilders’ passie
tijdens een schilders
demonstratie, bewon
der het Delfts Blauw
museum en wandel
door de fabriek waar
ambachtslieden nog
volop aan het produ
ceren zijn. Met een
audiotour wordt u
geïnformeerd over alle
blauwe weetjes.

Woensdag 1 april
Dierenpark Zie-Zoo in Volkel
Bijzondere dieren in een leuk park. Niet de dieren die u overal ziet zoals
de leeuw, tijger of olifant maar de wat minder
bekende diersoorten hebben ze hier. Voor de
dierenliefhebber die eens wat anders wil zien
een echte aanrader. Bekijk onder andere de
manenwolf, boshondje, de prachtige nevel
panter of de lachvogel. En heeft u wel eens
van de pademalon gehoord? De dieren zijn
over het algemeen heel goed zichtbaar en als
u ze niet ziet, loop dan later nog eens terug, zo kunt u alles toch nog zien.

Prijs: € 39,95 of € 47,95*.

Prijs: € 39,95 of € 47,95*.
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Zaterdag 11 april
Tulperij in Voorhout + lunch

Woensdag 22 april
Eekhoorn Experience

Tijdens het bloeiseizoen vertellen ze
u alles over “van bol tot bloem” en
u krijgt de gelegenheid om foto’s te
maken tussen de tulpen, narcissen
of hyacinten op het land. U krijgt
een prachtige film te zien over het
teeltproces van de bloembollen en
de bloei van deze mooie voorjaars
bloemen. Binnen in de bloemenkas
is het nostalgisch, licht en sfeervol
ingericht. U kunt (op eigen kosten) koffie/thee drinken, vers gebakken
stroopwafels en appeltaart eten terwijl u geniet van alle bloemenpracht
om u heen. Ook is het mogelijk om bloembollen te bestellen die dan bij u
thuis worden afgeleverd.

Ga op avontuur en vind vele soorten
eekhoorns in ruim opgezette, natuur
lijk ingerichte kooien. Dit alles in een
gigantische bamboetuin.
De avontuurlijk aangelegde paden
voeren u langs alle kooien en onder
weg is er volop te lezen/leren over
deze fascinerende diertjes. Extra
leuk is dat u de eekhoorns zelf mag
voeren! Uiteraard enkel met voer
wat bij de eekhoorn experience gekocht is. Voor € 0,50 kunt u een handje
hazelnoten, gedroogde rozenbottels, maissnoepjes of zonnebloempitten
halen. En bent u klaar bij de eekhoorntjes dan kunt u nog rondkijken in het
bijbehorende tuincentrum of de oosterse markt.

Prijs: € 41,95 of € 50,35*.

Prijs: € 18,95 of € 22,75*.

Woensdag 15 april
Rijksmuseum Boerhave

Donderdag 23 april
Hortensiavrouwtje in Strijbeek
Het hortensiavrouwtje vertelt u op een humoristische wijze alle weetjes
over de hortensia’s. U wordt getrakteerd op koffie met een appelflap en u
krijgt een bloemschikdemonstratie. Natuurlijk met hortensia’s. Er worden
dan drie bloemstukken gemaakt. Een boeket, een hortensiataart en een
tafelstukje. Deze drie bloemstukken worden verloot. Wie weet bent u de
gelukkige winnaar. U heeft vandaag natuurlijk ook nog even tijd om de
winkel te bekijken, waar vele mooie creatieve dingen staan.

Dit museum is in 2019 uitgeroepen
tot “Europees museum van het jaar”.
U ziet de wonderlijkste uitvindingen
en u kunt van alles zelf uitproberen.
U gaat op ontdekkingstocht met
behulp van de sterren en de zon.
De eerste kunstlong, de eerste
telescoop van Christian Huygens, de
microscoop van Van Leeuwenhoek
en het oudste planetarium. Dit is nog
maar een klein deel van wat allemaal
te zien en te leren is. Het verhaal van
vijf eeuwen wetenschap.

Prijs: € 45,95 of € 55,15*.

Zaterdag 25 april
Verrassingstocht
Zoals altijd zijn onze verrassingstochten een groot succes. Er is een
programma voor u samengesteld dat alles heeft voor een leuk dagje uit!
Gezelligheid, bezienswaardigheden, lekkernijen en mooie routes. Niets
houdt u tegen om met ons mee te gaan!

Prijs: € 39,95 of € 47,95*.

Vrijdag 17 april
Pannenkoeken eten in Barendrecht

Prijs: € 44,95 of € 53,95*.

Langs de oever van de Oude Maas in een recreatiegebied. Dit pannen
koekenhuis met Brabants bonte
gordijnen, Delftsblauwe accenten
en antiek gereedschap als wand
decoratie geeft u het idee dat u
terug bent beland in de “goeie
ouwe” tijd. De tijd van Ot en Sien
met de sfeer van Anton Pieck of
Hans en Grietje. Dit is de sfeer die
u proeft wanneer de grote, centraal
geplaatste openhaard brandt of
wanneer de geuren van het platte
land zich mengen met die van, naar
keuze zoet of hartig, vers gebakken
pannenkoeken.
Dit is een kort uitstapje waarbij u
weer later wordt opgehaald dan u
van ons gewend bent.

Donderdag 30 april
Zuivel- en kaasboerderij Kuiper - Alblasserwaard
Deze fraaie zuivelboerderij ligt
in een prachtig gebied met veel
historie die u ook in het bedrijf
terugvindt. Wat komt er a llemaal
bij kijken om een lekker stukje
boerenkaas te krijgen? U krijgt
dat vandaag allemaal te horen
en u krijgt een rondleiding door
de kaasmakerij en de boerderij
waar u natuurlijk ook voldoende
te proeven krijgt. Want behalve
kaas produceren ze ook yoghurt,
karnemelk, kwark en verschil
lende ouderwetse papsoorten.
Gaat u gezellig mee?

Prijs: € 22,50 of € 27,00*.
Prijs: € 36,95 of € 44,35*.

Zaterdag 18 april
Lenterondvaart en lunch

Zaterdag 2 mei
Huifkartocht en uilenshow bij Stal Vonk + lunch

Wat is nou mooier om tijdens het
voorjaar varend door de bollen
streek te trekken. U geniet van het
fraaie uitzicht, historische molens
en kenmerkende dorpen in de
bekende en befaamde bloeiende
bollenstreek.

Ziet u uzelf al helemaal zitten? De kletterende paardenhoeven, de schitte
rende natuur die rustig aan u voorbij trekt en een fijn gezelschap in de
kar. Klinkt ultiem en dat is het ook! Na deze prachtige rit maakt u kennis
met de Europese Oehoe, de Siberische Oehoe, de Sneeuwuil of de Kerkuil.
Ontdek hoe deze machtige dieren leven en jagen. Wilt u deze machtige
dieren van dichtbij zien? Ook dat kan!

Prijs: € 47,50 of € 57,00*.

Prijs: € 45,95 of € 55,15*.
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Wat kan SWO ouderenadvies voor u betekenen?
mogelijk kan maken. Ik wil dat zij
zich gehoord voelen”.
Thuis in de Wijk
De SWO is partner in het samen
werkingsverbandThuis in de
Wijk samen met de organisaties,
Stichting Pameijer, Stichting MEE,
Stichting Kwadraad en Jongeren
werk op Zuid. Het doel van het
samenwerkingsverband is alle
inwoners van Nissewaard waar
nodig zo goed mogelijk te onder
steunen, informeren op gebieden
als eenzaamheid, financiën en
verlies & rouw. Nu moet u “rouw”
lezen in de ruimste betekenis van
het woord. Niet alleen het verlies
van een dierbare, een breuk of
scheiding. Ook als je na je pensioen
in een gat valt ga je door een soort
rouwproces. Ook dit soort situaties
vallen daar wat ons betreft onder.
Peggy Adriaanse aan het werk. Inzet: Patricia Voogd

Peggy wil nog wel een ding de
wereld uit helpen. Dat is het voor
oordeel dat de SWO er vooral is
Sinds 1 januari van dit jaar is Peggy Adriaanse ouderenadviseur bij SWO. Zij volgt Patricia Voogd op, die na
voor hulpbehoevende senioren die
12 jaar als adviseur werkzaam te zijn geweest, met pensioen is gegaan.
Peggy werkte, voor zij het stokje van haar overnam, als officemanager bij SWO. “In die jaren vond ik gesprekken
niet veel zelf meer kunnen. De SWO
voeren met senioren al leuk om te doen. Tijdens overleggen vond ik wat mijn collega’s vertelden over hun contact is er juist ook voor fitte, hippe en
met senioren boeiend en interessant. Ik wilde sowieso weer graag studeren. Na zeven jaar officemanager te
actieve senioren die hun vrije tijd
zijn geweest, wilde ik graag nieuwe dingen leren.”
zinvol, leerzaam, met anderen en/
of met veel plezier willen beleven
Wat doet een ouderenadviseur?
naar wat de precieze hulpvraag is
voor instanties. Maar ze helpen
Ze geeft aan achter het gedachten
Een ouderenadviseur informeert
en daarbij ook te kijken naar wie de ook bij vragen over wonen, zorg en goed van Thuis in de Wijk te staan.
en adviseert senioren zodat zij zo
persoon achter de vraag is. Samen
welzijn. Denk hierbij aan verpleging “Door met elkaar samen te werken
lang en prettig mogelijk zelfstandig
tot een oplossing komen, dat is het en v erzorging thuis, huishoudelijke
kun je met elkaars expertise een
kunnen blijven.
doel.”
hulp, aanpassingen in de woning of persoon echt vooruithelpen”.
“Het belangrijkst vind ik dat
Peggy en haar collega’s kunnen bij
een zinvolle dagbesteding.
mensen daadwerkelijk iets hebben
praktische zaken h
 elpen op gebied
“Ik zorg voor dat extra duwtje in de Wilt u meer informatie of wilt u
een gesprek aanvragen met een
aan de adviezen en er mee aan de
van financiën en administratie.
rug dat men soms nodig heeft. Ik
ouderenadviseur, dan kunt u bellen
slag gaan”, zegt Peggy. “Daarom
Een voorbeeld is het schrijven van
denk mee over hoe ik het leven
met Thuis in de Wijk: Tel: 0800-1417.
is het nodig om goed te luisteren
brieven, of invullen van formulieren van de mensen zo leuk en handig

Pannenkoekendag 2020:
Komt u ook?
Op vrijdag 20 maart wordt alweer de 14e editie gehouden
van de N
 ationale Pannenkoekendag. Op deze dag kruipen
leerlingen van basisscholen in het hele land achter het fornuis
om voor u heerlijke pannenkoeken te bakken.
In Spijkenisse gaan leerlingen van
OBS Jan Campert dit jaar de pan
nenkoekendag weer samen met de
SWO organiseren en het belooft
weer een b
 ijzonder gezellige dag te
worden.
Want behalve dat u kunt genieten
van de heerlijke pannenkoeken die
de scholieren voor u gaan bakken,
hebben we ook allerlei leuke
activiteiten voor u en de kinderen
samen gepland.
Groep acht van de Jan Campert
staat te trappelen van ongeduld en
enthousiasme om er samen met u
een bijzondere dag van te maken.

Start
We starten om elf uur met een
bakje koffie en samen met de
kinderen gaan we een activiten
doen.
Om twaalf uur gaan we gezellig met
elkaar om tafel om van de pannen
koeken te genieten.
Om één uur is de pannenkoekendag
afgelopen
Komt u ook? Deelname is geheel
gratis. U hoeft zich alleen even
op te geven bij de SWO via telefoonnummer: 0181- 69 52 55
5
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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
Spreekuur van
10.00-12.00 uur
Zuid-West:
Wijkcentrum Akkers,
Lenteakker 5,
Spijkenisse

Stoelyoga

10.00-11.00 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

09.30-11.00 uur
Sportschool R. de Bijl en C. Gros
(Sterrenkwartier)
€ 60,00 of € 71,00* per 10 lessen

Maandag (vervolg)

Dinsdag (vervolg)

Conversatie Engels

Country Line Dance gevorderden Leeskring

Internetcafé

Fysiogym

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

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

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

10.00-11.00 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh
(Groenewoud)
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal

Mantelzorgsalon

Klaverjasslang

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

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

MBvO Maaswijk

Combifit BBBB

Conversatie Engels

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

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

Bowlen

(Meer Bewegen voor Ouderen)
10.15-11.15 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal

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

Internetcafé

14.00-15.00 uur
Party- en Bowlingcentrum
Spijkenisse (Schiekamp)
€ 24,75 of € 31,40* per 2 maanden
€ 3,25 of € 4,25* per uur

Combifit BBBB

Handwerkclub

3 maart en 7 april
10.00-12.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 34,40 of € 42,95* per jaar

Bowlen

9 maart en 13 april
14.00-16.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis

MBvO Mei

(Meer Bewegen voor Ouderen)
14.15-15.15 uur
Wijkcentrum Maaswijk (Maaswijk)
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal

Dinsdag (vervolg)

9.30-10.30 uur
Gymzaal M.R. Hoitsemastraat
(Maaswijk)
€ 30,75 of € 38,35* per kwartaal
10.30-11.30 uur
Gymzaal M.R. Hoitsemastraat
(Maaswijk)
€ 30,75 of € 38,35* per kwartaal

GALM Maandag

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

Spelletjesmiddag

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

Dinsdag (vervol
Creagroep

3 ,17 en 31 maart, 14 aprili
14.00-16.00 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh
(Groenewoud)
€ 4,25 of € 5,65*
per twee bijeenkomsten

Alzheimercafé

17 maart en 21 april
19.30-21.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis

Woensdag

Dinsdag

MBvO Mei

Sjoelen

(Meer Bewegen voor Ouderen)
10.00-11.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal

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

Country Line Dance beginners
09.30-10.45 uur
Serreburgh (Groenewoud)
€ 32,90 of € 41,10* per kwartaal

Combigym Sport

11.30-12.30 uur
Gymzaal M.R. Hoitsemastraat
(Maaswijk)
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal

Schaken

13.00-17.00 uur
Boekenberg (achteringang)
Gratis of € 1,00* per keer
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Cd’tjes en Weetjes

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

Quilten

11 maart en 8 april
13.30-15.30 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh
(Groenewoud)
Gratis of € 1,00* per keer

Ontmoet, kijk en beleef!

(Meer Bewegen voor Ouderen)
13.30-14.30 uur
Dansschool Norbert van Wijk
(Centrum)
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal

Seniorensportief

13.30-14.30 uur
Gymzaal Koolzaaddreef (Dreef)
€ 39,35 of € 49,15* per kwartaal

Seniorensportief

14.30-15.30 uur
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

13.30-14.45 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 33,60 of € 42,00* per kwartaal

Restaurant de Meibloem

17.00-19.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 7,50 of € 10,50* per keer

Workshop Aandacht voor
jezelf

4 maart en 1 april
14.00 -15. 00 uur (vanaf 13.30 uur
is er koffie)
Blauwe Zaal Marckenburgh
(Groenewoud)
€ 7,00 of € 9,50* per keer

Donderdag
Spreekuur van
10.00-12.00 uur
Noord/Centrum:
Hoogwerfsingel 2,
Spijkenisse
Zuid-Oost:
Kantoor SWO, G
 oudenregenplein 3,
Spijkenisse
Zuid-West:
Wijkcentrum Akkers, Lenteakker 5,
Spijkenisse
Kernen:
Christinastraat 40,Zuidland

Teken- en schilderclub Mei

Teken- en schilderclub
Marckenburgh

Koersbal

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

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

Wandelen

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

Conversatie Engels

10.15-11.45 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 35,30 of € 44,10* per 12 lessen

Klaverjasclub de Meierei

Stoelyoga

10.00-12.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 6,00 per maand

13.00-14.00 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh
(Groenewoud)
€ 42,30 of € 52,90* per kwartaal

MBvO Serreburgh

(Meer Bewegen voor Ouderen)
09.30-10.30 uur
Serreburgh (Groenewoud)
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal

Stoelyoga

14.00-15.00 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh
(Groenewoud)
€ 42,30 of € 52,90* per kwartaal

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

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

MBvO Hostapad

(Meer Bewegen voor Ouderen)
09.30-10.30 uur (Hoogwerf)
Hof van Noord
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal

Boodschappen Pendelbus

Opstappen op parkeerplaats aan de
IJsselstraat en Biesboschstraat
naar winkelcentrum Maaswijk
Vertrek vanaf 13.00 uur
€ 1,60 per enkele reis of 1 strip.
Strippenkaart (6 strips) € 9,50

MBvO Paganinihof

Game-middag met de Wii

MBvO RIjnlaan

Culturele middag

GALM

Cursus Aandacht voor jezelf

(Meer Bewegen voor Ouderen)
11.00-12.00 uur
Paganinihof (Akkers)
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal

Zumba

10.45-11.45 uur
Dansschool Norbert van Wijk
(Centrum)
€ 32,90 of € 41,10* per kwartaal

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

Zumba

12.30-13.30 uur
Dansschool Norbert van Wijk
(Centrum)
€ 32,90 of € 41,10* per kwartaal

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

Poeziëmiddag

13.30-15.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis

Boodschappen Pendelbus

Opstappen bij Serreburgh of de
Marckenhof voor winkelcentrum
Sterrenhof
Vertrek vanaf 11.00 uur Serreburgh,
vanaf 13.00 Marckenhof
Gratis

Jokerclub

13.30-15.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 5,00 of € 6,00* per maand of
€ 2,00 per keer

Boodschappenservice

Handwerkclub Mei

U wordt thuis opgehaald en samen
met andere deelnemers naar de
Akkerhof gebracht.
Tijd: rond 11.00 uur opgehaald,
rond 13.30 uur thuisgebracht.
€ 1,60 per enkele reis of 1 strip.
Strippenkaart (6 strips) € 9,50

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

21 februari, 20 maart en 17 april
14.00-15.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 2,00 of € 3,00* per keer
Deze cursus start wanneer er
voldoende belangstelling is!
09.30-11.00 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh
(Groenewoud)
€ 70,00 of € 92,00* per cursus van
zes lessen

Zondag
Bingo dansant Live muziek
8 maart en 12 april
13.30-16.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 7,50 of € 8,50* per keer voor
zes rondes
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10.00-12.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis of € 1,00* per keer

13.00-14.00 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh
(Groenewoud)
Gratis of € 1,00*
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Themabijeenkomst Welzijn bij SWO

Nieuwe regels
huurtoeslag
Huurtoeslag is inkomensafhan
kelijk geworden, waardoor u
misschien toch recht heeft op
huurtoeslag.
Vanaf 1 januari 2020 is er geen
harde inkomensgrens meer
voor de huurtoeslag, maar zijn
uw inkomen, h
 oogte van de
huur en leeftijd belangrijk.

Eind vorig jaar heeft als onderdeel van het Signalerend Huisbezoek 2.0 een bijeenkomst met
het thema Sociale contacten & Welzijn plaatsgevonden.
De themabijeenkomst was bedoeld
om gelijktijdig meer mensen te
kunnen bereiken, informeren
en betrekken bij zaken die hen
aangaan. De opzet was om vanuit
de ontmoeting informatie over te
brengen via belevenissen.
De bijeenkomst begon met een
gezamenlijke sessie, waarin het
programma aan de hand van een
Pubquiz met prijzen werd gepresen
teerd.
Een gezamenlijke lunch werd
gevolgd door een bezoek van
leerlingen van de Jan Cam
pertschool. Zij gingen met de

De 35 deelnemers hadden zichtbaar
plezier en vonden de bijeenkomst
ook zinvol en nuttig, zoals in de
evaluatie naar voren kwam. Er
zullen dan ook meerdere thema
bijeenkomsten volgen.

 eelnemers in gesprek aan de hand
d
van een zogenaamde Kletspotten,
die zij zelf hadden gemaakt.
Kletspot is een pot met daarin
kaartjes met gespreksonderwerpen
waarover gekletst kan worden. Een
gesprek gaat ergens over. Hiermee
bouw je ook sociale contacten op.

Wat zijn de nieuwe
voorwaarden?
• Uw inkomen is niet hoger
dan ca. € 27.000,- (schatting
alleenstaande in 2020)
• Uw huur mag in 2020 niet
hoger zijn dan € 737,14
• Uw spaargeld of vermogen
mag niet hoger zijn dan
€ 30846,- (alleenstaande)
of € 61692,- (echtpaar)
Natuurlijk kunt u altijd een
afspraak maken bij SWO voor
een proefberekening.

Voorbereidingen voor de eerst-
volgende bijeenkomst met als
thema Financiën zijn dan ook in
volle gang.

Het middagprogramma bestond uit
een kennismaking met verschillende
activiteiten. De deelnemers hadden
zich van tevoren o
 pgegeven om
twee w
 orkshops te volgen. Beleven
via een workshop Meer bewegen
voor Ouderen, Crea, Stoelyoga,
G
 amen/Spelletjes, Bloemschikken
en Tekenen & Schilderen.

Interesse om mee te werken aan het
project Signalerend Huisbezoek 2.0?
Meld u dan aan als vrijwilliger bij de
SWO.

De Lekkerste maaltijden
Gratis thuisbezorgd
Ambachtelijk bereid
Geen toevoegingen
Ook zoutarm of
gemalen
Makkelijk te verwarmen
Keuze uit meer dan
75 gerechten
Als meest smakelijk
verkozen

Colofon
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