Ontmoet, kijk en beleef!
Welkom in de Wijk

Activiteit

Interview met
Veronique
Etienne

Volg de SWO op Youtube

Kijk snel of uw
activiteit wel of
(voorlopig) niet
doorgaat
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Leuke filmpjes
om gezellig terug
te kijken
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Middels dit bericht willen we ook
in onze eigen krant stilstaan bij het
plotselinge overlijden van onze
collega Francis Hoonhout.
Francis overleed op 28 oktober
jongstleden aan de gevolgen van
een niet opgemerkte longembolie.
De ademhalingsklachten die ze al

een paar weken had verweet ze aan
haar astma die in het najaar altijd
wat meer klachten veroorzaakte.
Vele van onze deelnemers kennen
Francis van de activiteiten die ze in
veelvoud georganiseerd heeft voor
senioren in Nissewaard. De laatste
jaren was ze als hoofd welzijn iets
meer op de achtergrond actief en
waren het de vrijwilligers en haar

Laat u niet
verrassen
door slimme
babbeltrucs
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collega’s die u wat meer tegen
kwam op onze locaties.
Francis heeft op de kop af 15 jaar
bij ons gewerkt. De laatste jaren in
een leidinggevende functie waarbij
ze verantwoordelijk was voor alle
activiteiten in Nissewaard en het
vrijwilligersbeleid van de organi
satie. Dankzij haar vakkundigheid
hebben we als SWO een enorme
groei doorgemaakt vanaf 2014.
Daarnaast stond ze aan de wieg van
heel veel nieuwe activiteiten en
diensten binnen de SWO. Ze zat vol
initiatief.
Zo heeft ze haar kindje de MEI,
onze ontmoetingsruimte, opgezet
en groot gemaakt. Ze heeft er een
fantastisch team vrijwilligers om
heen gebouwd.
Ook is ze de grondlegster van de
rollatorwerkplaats, van het Buurt
restaurant, Kom je bij me eten en
de Vitaliteitscheck. Niet alléén,
maar juist altijd in sámenwerking
met anderen.

kon altijd op haar rekenen. Op de
fiets door weer en wind. Nooit een
dag verzaken.
Als een van de trainers in het pro
gramma “Betere zorg met vrijwil
ligers” heeft ze altijd het voortouw
genomen in hoe om te gaan met
vrijwilligers. Vooral door het goede
voorbeeld te geven. Dat heeft er
voor gezorgd dat de rol van vrij
willigers binnen de SWO niet meer
alleen ondersteunend of uitvoerend
is. Vrijwilligers doen in de volle
breedte mee. Vandaag de dag
werken vrijwilligers en beroeps
krachten samen aan het realiseren
van welzijn en ondersteuning bij de
SWO. Dat betekent in de praktijk
dat vrijwillige projectleiders ook
Francis konden aansturen in de vele
projecten waar ze bij betrokken was.
En dat vond ze vanzelfsprekend.
Mede dankzij haar initiatieven en
natuurlijk samen met haar team
heeft ze ervoor gezorgd dat ruim
2500 actieve senioren deelnemen
aan allerlei activiteiten bij de SWO.
En dat we jaarlijks ruim 75.000
deelnemers ontvangen op activitei
ten, diensten en adviestrajecten.

Collega’s en vrijwilligers hebben
aangegeven dat het een heerlijk
mens was om mee te werken. Je

Francis, als mens en als collega ben
je onmisbaar. Je zal altijd bij ons
blijven.

Bedankt Lieve Francis

Beste deelnemers en bekenden van
de SWO

Wees op uw hoede!

Geen zin om te koken, maar wel trek in
een lekkere en gezonde maaltijd?

Colofon

Maak kennis met de SWO
Maaltijdservice en bestel nu een
proefpakket: 5 maaltijden voor de prijs
van 3 voor slechts € 15,95!

Aan deze krant hebben
meegewerkt:
Teksten:
Annelies Vrinten
Cindy Plomp
Ron Janssen

Onze maaltijden zijn tevens
vegetarisch, zoutarm en gemalen te
bestellen en worden gratis
thuisbezorgd.

Redactie:
Ron Janssen
Rienk van ‘t Hullenaar
Annelies Vrinten

Probeer nu voordelig onze SWO

Maaltijdservice**
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maal tijden

voor de prijs van
slechts

Meer info? Bel 0181 - 69 52 55
Of kijk op onze website:
www.swospijkenisse.nl/maaltijden
* Actie loopt tot 1 februari 2021
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€ 15,95

Techniek en opmaak:
Annelies Vrinten
Rienk van ‘t Hullenaar
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Welkom in de Wijk

een beetje bepaald door wat de
vraag is. Zo kan het zijn dat mensen
heel erg van honden houden, maar
zelf geen hond hebben. Een wan
deling maken met iemand die wel
een hond heeft kan dan al heel leuk
zijn.
Ook hebben mensen geen indicatie
nodig om in aanmerking te komen
voor Welkom in de Wijk. Dat maakt
het zo laagdrempelig. Iedereen die
het leuk lijkt om anderen te ont
moeten of een activiteit te doen is
welkom.”

Binnenkort start een samenwerkingsverband tussen de gemeente
Nissewaard, Argos Zorggroep, Careyn en SWO. Het project heet Wel
kom in de Wijk. “Een laagdrempelige vorm van dagbesteding”, geeft
Veronique E tienne aan.
schalen, maar
ook bloemen
en sieraden.
Veronique is
coördinator
welzijn bij
Argos Zorg
groep en is
sinds
1 september
werkzaam bij
SWO.

De in Spijkenisse geboren Veronique
woont tegenwoordig in Abbenbroek.
Ze is vrijwilliger buurtpreventie en
werkt inmiddels 24 jaar in de sector
Zorg en Welzijn.
In haar vrije tijd houdt ze zich bezig
met keramiek. Ze maakt beelden en

Wat wordt er geboden?
“Bij Welkom in de Wijk is er ruimte
om elkaar te ontmoeten, te kletsen
en nieuwe mensen te leren kennen.
Ook bieden we de mogelijkheid
samen te lunchen of een activiteit
uit te voeren.
Dat kan van alles zijn. Sjoelen
bijvoorbeeld. Maar ook samen
boodschappen doen, kleine uit
stapjes, even naar buiten, samen
bewegen of een spelletje.
Anderen die je bij Welkom in de
Wijk tegenkomt kunnen buren zijn
die je anders misschien niet zou
groeten. Het haalt mensen uit de
anonimiteit
Omdat Welkom in de Wijk op
verschillende locaties zit, is er altijd
een locatie in de buurt van waar

Wat maakt
Welkom in de
Wijk anders?
“In tegen
stelling tot
een reguliere
dagbesteding
is Welkom in de Wijk een gelegen
heid waar deelnemers indien mo
gelijk helpen bij het organiseren en
uitvoeren van diverse activiteiten.
Dat kan een kop koffie drinken zijn,
of een praatje”, zegt Veronique.
“Het programma wordt eigenlijk

mensen wonen. Wanneer dit niet
het geval is haalt SWO mensen op
en brengt ze weer thuis.”
Eigen regie
“Mensen hoeven niet alles zelf te
doen, maar ze hebben wel de regie.
Waar nodig is er ondersteuning of
begeleiding van vrijwilligers en/of
beroepskrachten.
We zijn nog op zoek naar vrij
willigers die het leuk lijken om
te inventariseren waar mensen
behoefte aan hebben en daar op in
te spelen.
Het kan ook iemand zijn die ergens
goed in is. Bijvoorbeeld kaarten
maken of bloemschikken. Natuur
lijk zoeken we ook mensen om als
gastvrouw of gastheer te zorgen
voor een prettige omgeving voor de
deelnemers.”
Wilt u meer informatie over
Welkom in de Wijk? Neem dan
contact op met SWO op telefoonnummer 0181-695255.
Ook voor informatie over een
uitdagende vrijwilligersfunctie
kunt u bellen met SWO.
U kunt dan vragen naar Veronique
Etienne of Arlette Frances.
Mailen naar Veronique kan ook.
Het mailadres is v.etienne@
swospijkenisse.nl.

"WELKOM IN DE WIJK"
is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers in Nissewaard!
Welkom in de Wijk is een nieuw op te starten activiteit, bedoeld voor ouderen die op zoek zijn naar een zinvolle dagbeste
ding en (meer) sociale contacten. De activiteiten worden op diverse locaties binnen Nissewaard georganiseerd: De Mei,
Brasserie locatie De Es, Het Rozenboompje en het BuurTerras.
SWO is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die ons willen helpen de vrije dagbesteding/activiteiten op te starten.
Voorbeelden van de werkzaamheden zijn:
Het runnen van de ontmoetingsruimten van “ Welkom in de Wijk”.
Gezamenlijk voorbereiden en klaarmaken van de middagmaaltijd.
Voorbereiden en uitvoeren van activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bord- of kaartspelletjes, s joelen, wandelen, bloemschikken, activitei
ten in een thema van het seizoen en thema gesprekken.
Wat vragen wij van jou?
• Je bent op een vaste dag in de week beschikbaar, van 10:00 uur tot 16:00 uur. Dag in overleg.
• Je kunt zowel zelfstandig als in een team werken.
• Je bent stressbestendig en geduldig.
• Je bent bereidt een taak in de organisatie van ‘ Welkom in de Wijk’ voor je rekening nemen.
• Je weet mensen te betrekken bij interessante gesprekken of activiteiten.
Wat bieden wij jou?
• Je bent onderdeel van een enthousiast en gezellig team.
• Professionele begeleiding door een medewerker van SWO.
• Je gaat meedraaien in een nieuw op te starten activiteit, waarin wij jouw deskundigheid, inzet en enthousiasme goed kunnen gebruiken.
• De vrijheid om zelfstandig beslissingen te nemen over de nieuw op te starten activiteit.
Ben jij op zoek naar een uitdagende vrijwilligersfunctie, waarin je een heleboel van jezelf kwijt kunt? Neem dan telefonisch contact op voor een
kennismakingsgesprek (0181) 695 255.
Je kunt vragen naar Veronique Etienne of Arlette Frances.
Mailen naar Veronique kan ook. Het mailadres is v.etienne@swospijkenisse.nl
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rte berichten +++ Korte berichten +++ Korte berichten +++ Korte berich
Heerlijke Vers gekookte maaltijden
bij u thuis bezorgd

Vrijwilligers van de SWO gaan
op woensdag en op vrijdag weer
de meest heerlijke en gezonde
maaltijden koken en bezorgen.
Op de woensdag is dat vaak lekkere
Hollandse pot en op de vrijdag
worden er bijvoorbeeld Italiaanse of
Chinese gerechten gekookt.
En het mooie van onze service is
dat de maaltijden warm bij u thuis
worden bezorgd. Wilt u uw maal
tijd ophalen in de Mei, Winston
Churchilllaan 31, dan kan dat
natuurlijk ook.

Breien voor Stichting Ondersteuning Sovata

Voor de prijs hoeft u het niet te
laten want dit alles kost slechts
€ 5,00 per maaltijd. Naast de maal
tijd krijgt u ook nog een bakje rauw
kost of appelmoes erbij geleverd.
Net wat bij het gerecht past.

Al enige jaren breit en haakt de
donderdagse handwerkclub van
SWO voor het goede doel: Stichting
ondersteuning Sovata (SOS).
De dames komen bij elkaar in de
Mei en onder het genot van een
gezellig praatje ontstaan er de
Wilt u meegenieten van deze
service dan kunt u contact opnemen mooiste creaties van wol voor de
met de SWO, telefoonnummer
inwoners van het dorpje Sovata.
0181-69 52 55 of via email naar
Dit ligt in de regio Transsylvanië in
activiteiten@swospijkenisse.nl en
Roemenië.
uw maaltijden bestellen. Ze worden In dit dorp is een gebrek aan de
dan netjes bij u thuis bezorgd.
meest basische zaken, zoals elek
triciteit, stromend water, en
voeding. Ook warme kleding is
iets wat ontbreekt en heel veel
bewoners van dit dorp zijn ook
Of ritten naar de verschillende dag ouderen, die het vaak moeten doen
bestedingen, hierbij halen wij senio met een maaltijd van waterige soep
ren thuis op en brengen ze naar di en oud brood.
verse locaties in Spijkenisse, B
 rielle,
enz. Ook hier leuke contacten, leuke
gespreken en rijden in een rolstoel/
personenbus van de SWO.

Rijden of Bellen interessant vrijwilligerswerk?
Ondanks dat veel activiteiten van
de SWO (tijdelijk) gestopt zijn, is
de SWO toch altijd op zoek naar
vrijwilligers. Want juist nu zoeken
we belmaatjes. Hierbij worden
vrijwillige medewerkers ingezet
die wekelijks bellen naar eenzame
ouderen voor een praatje. Het
belletje en de aandacht kan dan net
het verschil maken. Is dit misschien
iets voor u/jou?
Elke week rijdt de SWO naar circa
30 adressen om hier de pakketten
van de Voedselbank te bezorgen.
Het is intensief werk, helpen met
inpakken van de boodschappen
tassen, praatje maken met de klant.
Een goed gevulde middag, hard
werken maar ook veel gezelligheid.

Breiclub
Onder bezielende leiding van
Francine en Pia breien en haken de
dames zaken als warme sjaals en
dekens.
Ongeveer één à twee keer per
jaar brengen de dames hun zelf
gemaakte spullen naar Oud-Beijer
land, zodat deze meekunnen met
de regelmatige transporten naar
Sovata. U kunt zich voorstellen dat
de mensen hier enorm blij zijn met
alle hulp die er vanuit Nederland
hun kant op komt.
De dames bestaan uit een hechte
groep, die behalve samen breit, in
niet-corona tijd ook met elkaar gaat
lunchen of op een andere manier
met elkaar op pad gaat. Sommigen
zijn al vanaf de start bij de breiclub
betrokken.
Stichting Ondersteuning Sovata
Nadat een vaste groep mensen
vanaf 2001 regelmatig naar Sovata
ging, besloten zij om er in 2007
een volwaardige stichting voor op
te richten. Nu rijden ze met enige
regelmaat richting het oosten met
allerlei broodnodige voorwerpen en
voedsel.
Wilt u meer informatie over de
Stichting Ondersteuning Sovata?
Kijk dan op hun website: https://
stichtingondersteuningsovata.nl

Activiteiten in Corona-tijd: welke gaan wel
en welke gaan (voorlopig) niet door?

Altijd zijn we op zoek naar chauf
feurs die de diverse ritten voor hun
rekening willen nemen.

Ook de SWO houdt zich aan de
Corona-maatregelen. Dat houdt
o.a.in dat veel activiteiten geen
doorgang kunnen vinden. Maar ook
kunnen bepaalde activiteiten wel
doorgaan. Om u een duidelijk beeld
te geven wanneer een activiteit wel
of niet doorgaat in deze Corona-tijd,
hebben wij voor u de activiteiten
die op de volgende twee pagina's
staan voorzien van een stoplichtje.
Op het moment van verschijnen van
deze krant (7 december) is dit de
actuele situatie.
Een rood lichtje betekent dus dat de
activiteit (voorlopig) niet doorgaat
en een groen lichtje betekent dus
uiteraard dat hij wel doorgaat.
Het is wel in deze onzekere tijd
mogelijk dat een "groene"activiteit
zomaar weer rood kan worden
als de maatregelen worden aan
gescherpt. Daartegenover staat
natuurlijk dat een "rode" activiteit
ineens weer wèl doorgang kan

Is uw interesse gewekt?? Neem dan
contact op de SWO, even vragen
naar Jacoline of stuur een mail naar
vrijwilligerswerk@swospijkenisse.nl
en wie weet rijdt u binnenkort op
een bus of belt u wekelijks een
aantal senioren.
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v inden. Voor alles geldt dat u zich
telefonisch dient aan te melden,
0181 - 62 59 55, als wilt deelnemen
aan een activiteit.
We begrijpen dat het moeilijke
tijden zijn, maar om iedereen een
kans te geven om mee te doen
roepen we u op om niet mee te
doen met meer dan twee à drie
activiteiten per week.

November - December 2020

Activiteitenkalender
Door de maatregelen van het RIVM en het kabinet inzake de Corona-crisis kunnen helaas niet alle activiteiten doorgang vinden. Wij hebben alle
activiteiten voorzien van een groen of rood verkeerslicht. Groen betekent dat die activiteit vooralsnog doorgang kan vinden en rood betekent dat
deze activiteit helaas (tijdelijk) is stopgezet.
Wat nu groen is kan rood worden. EN als de regels het toelaten kan het ook zo zijn dat er activiteiten weer wèl doorgaan. Bijvoorbeeld: de bingo in
november niet, maar als de regels het toelaten kan het misschien wel in december.
Wilt u informatie of wilt u zich aanmelden: voor alle activiteiten geldt in ieder geval dat u contact opneemt met de SWO, tel. 0181-695255.
Volg de aanwijzingen van de SWO medewerkers op. Bij alle activiteiten van de SWO geldt dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Kom
niet te vroeg naar de activiteit, 5 minuten van te voren is vroeg genoeg. Een eigen flesje w
 ater meenemen is toegestaan. We begrijpen dat het moei
lijke tijden zijn, maar om iedereen een kans te geven om mee te doen roepen we u op om niet mee te doen met meer dan 2 à 3 activiteiten per week.
Zo geeft u ook gehoor aan de oproep om zo veel mogelijk thuis te blijven.
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.

De activiteiten zijn voorzien van
een rood of groen licht:
Rood licht
betekent dat de
activiteit h
 elaas
(tijdelijk) is
stopgezet.
En groen licht
betekent dat
deze activiteit
vooralsnog
doorgaat.

Maandag
Stoelyoga

10.00-11.00 uur
11.30-12.30 uur
Dansschool Norbert van Wijk
€ 42,30 of € 52,90* per kwartaal

Tai Chi Chuan
09.30-11.00 uur

Maandag (vervolg)

Dinsdag (vervolg)

Kerst bloemschikken

Fysiogym

14 december, 10.30-12.30:
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 14,00 of € 16,50*

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

MBvO Maaswijk

3e dinsdag van de maand
19.30-21.30 uur

(beginners)

09.30-10.45 uur
Norbert van Wijk (Centrum)
€ 32,90 of € 41,10* per kwartaal

Handwerkclub

Country Line Dance

13.00-14.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis of € 1,00* per keer

(gevorderden)

10.45-12.00 uur
Norbert van Wijk (Centrum)
€ 32,90 of € 41,10* per kwartaal

Conversatie Engels

12.45-14.15 uur
14.30-16.00 uur
Locatie nader te bepalen
€ 35,30 of € 44,10* per 12 lessen

Beweeg je Fit

09.30-10.30 uur
10.30- 11.30 uur
Gymzaal M.R. Hoitsemastraat
(Maaswijk)
€ 3,00 per keer

GALM

(Groninger Actief Leven Model)
20.00-21.00 uur
J. Wagenaarstraat (Vogelenzang)
€ 39,30 of € 49,15* per kwartaal

Combigym Sport

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

Zumba Buiten

Leeskring

13.00-14.00 uur
Robbie’s container Frans Halsstraat
€ 3,00 per keer

1 x per 6 weken
10.00-12.00 uur

Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis

Creagroep

14.00-16.00 uur (oneven weken)
Trefpunt Marckenburgh
(Groenewoud)
€ 4,25 of € 5,65* per twee bijeen
komsten

Bowlen

14.00-15.00 uur
15.00-16.00 uur
Party en Bowlingcentrum Spijkenisse
€ 24,75 of € 31,40* per 2 maanden
€ 3,25 of € 4,25* per uur

Internetcafé

maar ook voor vragen over
laptop en tablet
13.30-15.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis of € 2,00 per keer

Mantelzorgsalon

Sportschool R. de Bijl en C. Gross
(Sterrenkwartier)
€ 67,50 of € 74,90* per 10 lessen

8 december, inloop 18.45 uur,
start 19.00-21.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis, maar wel even opgeven via
SWO

MBvO Mei

MBvO BuurTerras

Alzheimercafé

Country Line Dance

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

Dinsdag

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

Dinsdag (vervolg)

Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 34,40 of € 42,95* per jaar

(Meer Bewegen voor Ouderen)
11.15-12.15 uur
BuurTerras (Centrum)
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal
4
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Woensdag
MBvO Mei

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

Cd’tjes en Weetjes

10.30-11.45 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 1,60 of € 2,85* per keer

Quilten

2e woensdag van de maand
13.30-15.30 uur

Donderdag

Vrijdag

Teken- en schilderclub Mei

Wandelen

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

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

Teken- en schilderclub
Marckenburgh

Klaverjasclub de Meierei

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

13.30-15.30 uur
Trefpunt Marckenburgh
(Groenewoud)
Gratis of € 1,00* per keer

MBvO Serreburgh

Conversatie Engels

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

10.15-11.45 uur
Locatie nog nader te bepalen
€ 35,20 of € 44,10* per 12 lessen

Zumba Gold

MBvO Hostapad

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

10.30-11.30 uur
11.45-12.45 uur
Dansschool Norbert van Wijk
€ 32,90 of € 42,00* per kwartaal
Trefpunt Marckenbugh
Groenewoud)
Gratis of € 1,00* per keer

MBvO Norbert v Wijk

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

Beweeg je fit

13.30-14.30 uur
14.30-15.30 uur
Gymzaal Koolzaaddreef (Dreef)
€ 39,30 of € 49,15* per kwartaal
€ 3,50 per keer

Stoelyoga

MBvO Paganinihof

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

13.30-14.30 uur
Danscentrum Norbert van Wijk
€ 42,30 of € 52,90* per kwartaal

Stoelyoga

Werelddansen Mei

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

Restaurant de Meibloem

U krijgt persoonlijk bericht
 anneer de Meibloem weer opent.
w
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 7,50 of € 10,50* per keer

Workshop
Aandacht voor jezelf

4e vrijdag van de maand
11.00-12.00 uur
Welzijnsruimte Marckenburgh
€ 7,50 of € 9,50* per keer

Cursus
Aandacht voor jezelf

Start 20 november
09.30-10.30 uur
Welzijnsruimte Marckenburgh
€ 70,00 of € 92,00* per cursus van
zes lessen

Windows cursus

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

Warme lunch

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

Zondag

MBvO BuurTerras

14.30-15.30 uur
Danscentrum Norbert van Wijk
€ 42,30 of € 52,90* per kwartaal

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

Handwerkclub Mei
13.00-14.30 uur

Beweeg je Fit

11.00-12.00 uur
Gymzaal Den Oert (Centrum)
€ 3,00 per keer

Rollatorwerkplaats

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

Vrijdag (vervolg)

GALM

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

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

Golden Sports

Bingo

13.30-16.30 uur, zaal open
13.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 6,00 of € 7,50* per keer voor zes
rondes
Opgeven via 06-10966122
Er kunnen maar 24 personen
deelnemen. Daardoor zijn de te
winnen prijzen ook iets minder
dan normaal. We werken met een
wachtlijst, mensen die hierop staan
hebben voorrang op de volgende
bingo.

13.30-14.30 uur
Robbie’s container Frans Halsstraat
€ 3,00 per keer of
€ 30,00 strippenkaart 11x

Klaverjasclub de Mei.nl

20.00-22.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 6,00 per maand

Gespreksgroep

Koersbal

11.00-12.00 uur
Trefpunt Markenburgh
(Groenewoud)
€ 2,50 of € 3,00* per keer

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

Tabletcursus

13.30-15.30 uur inloop
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 37,50 of € 52,50* per vijf lessen
(strippenkaart)
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Beleef de activiteiten van de SWO mee op YouTube
Als u ons op Facebook volgt, dan
heeft u ze misschien al wel gezien:
onze filmpjes van activiteiten,
sportlessen en het Alzheimercafé.
Omdat we nu allemaal wat meer
thuis zitten, willen we ook online
onze sfeer laten proeven, u op
afstand een sportles laten volgen of
het Alzheimercafé laten bijwonen.

Op YouTube kan iedereen filmpjes
plaatsen over van alles en door het
daar te d
 elen, staan alle filmpjes
bij elkaar en hoeft u niet te zoe
ken. Want behalve filmpjes over
bijvoorbeeld de koffiebus, vindt u
ook lessen van Irma, de yoga-do
cent en Iris, de sportdocent op ons
kanaal.

Terugkijken
Daarom zijn we sinds deze zomer
gestart met ons eigen YouTube-
kanaal, waarop u alles nog eens
kunt terugkijken.

Kanjers
De twee drijvende krachten achter
onze eigen “SWO-TV” zijn Natalya
en Miranda. Deze twee kanjers
weten alles van filmen en monteren

en nemen u mee, zodat u, ook als
u een activiteit heeft gemist, kunt
zien, hoe het is geweest.
Volg de SWO op YouTube!
U vindt het kanaal op YouTube
het gemakkelijkst door naar www.
youtube.com te gaan en dan bij
zoeken in te typen “SWO Spijke
nisse”. Wat u ook kunt doen, is de
volgende link intypen: https://www.
youtube.com/channel/UCd0Fit
vd4QxUCv6VvJg7acg, maar dat is
meer als u van uitdagingen houdt.
Wist u ook dat u ons kunt volgen
op YouTube? U ziet een knop met

“abonneer nu” en een knop met
een bel. Wanneer u beide aan
klikt, dan krijgt u automatisch een
berichtje als wij weer wat nieuws
plaatsen. U krijgt daarmee een stuk
gezelligheid en u helpt ons, omdat
meer mensen onze filmpjes zien,
wanneer u ons volgt.
Zijn er ook nog dingen die u graag
zou willen zien op ons YouTube
kanaal, laat het ons weten! U kunt
uw ideeën delen door te bellen met
de SWO 0181-695255 of te mailen
met a.vrinten@swospijkenisse.nl.

Uitvaart 0181
Een passend afscheid voor elk budget

0181 - 783 783

Sponsors bedankt!

www.uitvaart0181.nl

www.olenafotografie.nl

Met de SWO Servicepas

kom je verder!

€

Slechts

15,-

t/m december
2021

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

Servicepas

Meer informatie?

Bel met telefoonnummer: 0181 - 69 52 55 of
kijk op www.swospijkenisse.nl/servicepas
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Naam: Mevr. I. Kwant

Goudenregenplein 3
3203 BN Spijkenisse

Pasnr: 070112

www.swospijkenisse.nl
Tel: 0181  695 255

De werkgroep Anders Ouder
Worden organiseert altijd maan
delijks de Culturele Middagen.
Zij hebben besloten dit seizoen
tot augustus 2021 geen Culturele
Middagen te organiseren. Wel
zijn zij op zoek naar mensen die
hun team k unnen komen ver
sterken. En zijn dan op zoek naar
mensen die het leuk vinden om
een middag te organiseren. Heeft
u interesse dan kunt u contact
opnemen met de SWO.

Contact SWO
Goudenregenplein 3, Spijkenisse
0181 - 69 52 55
www.swospijkenisse.nl
info@swospijkenisse.nl
facebook.com/SWOSpijkenisse
twitter.com/swo_spijkenisse
@swospijkenisse

Ontmoet, kijk en beleef!

Senioren en veiligheid: De babbeltruc
Oplichters gebruiken steeds vaker zogenaamde babbeltrucs om mensen te beroven van
hun geld of waardevolle spullen. Helaas ook steeds vaker met succes.
Dit omdat zij betrouwbaar overkomen. Ze doen zich voor als een medewerker van de
bank, de thuiszorg, als medewerker van het ziekenhuis en zelfs als een familielid.
Een bij SWO bekende mevrouw werd slachtoffer van een babbeltruc en wil graag
anoniem haar verhaal doen, om zo anderen te waarschuwen.
 erhaaldelijk contact gehad met de
h
bank en heeft ze gewezen op hun
zorgplicht. Hierdoor heeft m
 evrouw
haar geld uiteindelijk teruggekre
gen. Maar dit is niet altijd het geval.
Mevrouw heeft namelijk zelf haar
pincode gegeven. Een bank, of
politie kan dit opvatten als vrijwil
ligheid.

De bankmedewerker
Mevrouw werd telefonisch bena
derd door een vriendelijk klinkende
man, die zich voordeed als iemand
van de bank. “Ik kan zien dat
iemand 1000 euro wil overmaken
van uw rekening naar een rekening
in Zuid-Afrika. Klopt dit?” Mevrouw
schrok van de mededeling en gaf
aan dat dit niet het geval was. “We
kunnen het voorkomen, maar dan
moeten we wel snel handelen”, zei
de vriendelijke meneer. Mevrouw
gaf aan dat zij eerst wilde over
leggen met Els, de dame die haar
administratie doet. Maar de man
liet weten dat daar echt geen tijd
voor was.
Dit is typerend voor de manier
waarop oplichters te werk gaan.
Eerst stellen zij u op het gemak,
door informatie te geven waar
door u denkt dat u echt met een
bankmedewerker te maken heeft.
Vervolgens benadrukken zij dat
er snel gehandeld moet worden.
Hierdoor kan u zo worden over
vallen dat er een gevoel van haast
bij komt kijken. Dit gebeurde ook bij
mevrouw.
De “bankmedewerker” vroeg
mevrouw om haar pincode in te
toetsen.
Mevrouw voelde zich er niet p
 rettig
bij, omdat een pincode privé is.
Alsof de man haar gedachte kon
lezen, stelde hij haar nog voor dat
zij haar zorgen uit kon spreken
gerust door te benadrukken dat hij

“Hoi opa, dit is mijn nieuwe
nummer”
Een andere manier van oplichting
via de telefoon is met een appje
of sms. Mensen ontvangen een
bericht van een familielid. Door
gaans begint het bericht met, “Dit
is mijn nieuwe nummer. Het oude
kun je wegdoen”. Na een klets
praatje wordt er aangegeven dat
het familielid een rekening moet
betalen, maar dat dat nu niet lukt.
Dan volgt het verzoek om het
bedrag voor te schieten, door het
over te maken op een rekening
nummer.
Oplichters die zich voordoen als
familielid (of kennis) gebruiken wel
een echte foto van het familielid
of kennis waar het om gaat. Deze
halen ze van internet. Daardoor
oogt het vaak betrouwbaar.

niet kon meekijken, aangezien dit
telefonisch was.
Ook dit is kenmerkend gedrag van
oplichters. Ze overvallen en over
spoelen iemand met informatie en
geruststellingen. Het is dan ook niet
zo vreemd dat mevrouw ook ge
hoor gaf aan het volgende verzoek
van de man.
De “bankmedewerker” vertelde dat
mevrouw voor haar veiligheid de
bankpas moest doorknippen. “Deze
wordt straks bij u opgehaald. Een
nieuwe pas kunt u vanaf morgen
ophalen bij de bank.”

Maak nooit geld over en neem altijd
eerst contact op met het familielid,
of kennis. Dit kan via het oude, bij u
bekende telefoonnummer van het
familielid of kennis.
Oplichting in coronatijd
Oplichters spelen in op de vreemde
tijd waarin we leven en maken ook
dankbaar gebruik van de onzeker
heid die dit met zich meebrengt.
Zo kan het gebeuren dat u post ont
vangt van een (thuiszorg)instantie
met de mededeling dat het huis

Mevrouw deed wat er werd
gevraagd en vrijwel direct ging de
deurbel.
Mevrouw gaf haar doorgeknipte
pas mee en de telefonische ver
binding met de vriendelijke “bank
medewerker” werd verbroken.
Omdat het mevrouw toch niet lek
ker zat heeft zij Els gebeld. Zij heeft
vervolgens contact opgenomen
met de bank van mevrouw en de
rekening laten blokkeren.
In de korte tijd waarin mevrouw
haar doorgeknipte pas meegaf en
de rekening werd geblokkeerd was
er al 2350 euro van de rekening
gepind.
Omdat mevrouw geen bankpas
had kon zij geen boodschappen
doen. Ook konden vaste lasten niet
worden afgeschreven.
Els heeft in de weken erna
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moet worden ontsmet, vanwege
het coronavirus. Of er staan
mensen voor de deur die zich voor
doen als iemand van de thuiszorg
of het ziekenhuis, met het verzoek
om een vragenlijst in te vullen. Of
in uitzonderlijke gevallen met het
verzoek om bloed af te mogen
nemen. In een onbewaakt ogen
blik kunnen waardevolle spullen
worden ontvreemd.

Wat kunt u doen om
oplichting te voorkomen?
•

•

•

•

Laat nooit vreemden b
 innen.
Wanneer mensen zeggen
dat ze van een instantie zijn,
(thuiszorg, energiebedrijf,
woningbouw) neem dan
zelf ter controle telefonisch
contact op. Wanneer ie
mand wil bellen, of gebruik
wil maken van het toilet,
weiger dit dan. Ook wanneer
het om kinderen gaat.
Maak nooit geld over
wanneer u niet zeker weet
van wie het verzoek komt.
Wanneer u wordt verzocht
aan de deur te pinnen, doe
dit niet.
Geef nooit uw pinpas uit
handen!!
Banken nemen nooit
telefonisch contact met u
op. Zij vragen ook nooit
om uw gegevens, of pin
code. Wanneer u twijfelt of
iemand misschien toch van
de bank is, verbreek de ver
binding en neem zelf contact
op met de bank.
Neem wanneer u post
ontvangt van een instantie
die zegt op huisbezoek te
komen, zelf contact op om
te vragen of dit correct is.

Toch slachtoffer g eworden?
Bel uw bank en laat de rekening
blokkeren.
• Doe altijd aangifte bij de
politie.
• Is de oplichter nog in de
buurt? Bel dan 112.

November - December 2020

Toos Snoeij met Prepensioen
26 jaar is lang. Hoe ben je bij de
SWO terechtgekomen?
“Ik gaf levensbeschouwelijk onder
wijs op basisscholen, maar toen de
gemeente Spijkenisse failliet ging,
stopte dat vanwege bezuinigingen.
Ik moest toen wat anders verzinnen
en ben zo weer terug de school
banken ingegaan op de Hogeschool
Haarlem om daar Sociale Dienst
verlening te gaan doen en kwam de
SWO tegen op de lijst van mogelijke
stageplekken. Na mijn stage kon ik
blijven voor 20 uur in de week”.

Na ruim 26 jaar voor de SWO
gewerkt te hebben, gaat Toos
Snoeij met vervroegd pensioen.
Binnen de SWO is Toos voor velen
een bekend gezicht als ouderen
adviseur, trainer en vrijwilligers
coördinator en samen keken we
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Wat maakte het werk bij de SWO
voor jou leuk?
“Het contact met mensen. Het is
heel afwisselend. Ik dacht voor ik
stage kwam lopen, dat ouderen
werk heel rustig was, maar het is
juist heel afwisselend en dyna
misch. Daarnaast kreeg ik veel nieu
we taken erbij. Ik ging intakes doen
met vrijwilligers, trainingen geven
en heb bijvoorbeeld jarenlang het
Signalerend Huisbezoek gedaan en
al die zaken maken dat ik dit werk
heel leuk vind”.

onder het genot van een bak k offie
terug op een lange loopbaan die
begon als een stage.
Toos heeft heel veel collega’s
zien komen en gaan en heeft alle
directeuren binnen de stichting
meegemaakt.

Wat ga je doen na je pensioen?
“Reizen”. Toos en haar man Willem
zijn liefhebbers van het maken van
reizen en omdat Willem in juni van
dit jaar ook met pensioen gegaan
is, staat dit bovenaan de ‘to-do’
list. “En genieten met de kinderen
en hun aanhang. Daar gezellige
dingen mee doen. Net als met onze
vrienden. Ik houd ook van koken,
dus dat valt goed te combineren.
Door dit jaar ben ik me heel bewust
geworden van dat het leven soms
zomaar anders kan lopen of ineens
voorbij kan zijn. Genieten is heel
belangrijk en ik vind het luxe dat ik
nu met prepensioen kan”.
Ga je ons missen?
“Ja. Het is toch een groot deel van
mijn leven geweest. En wat ik dan
vooral ga missen zijn bepaalde
mensen. Je ontmoet er heel veel
door de jaren heen en ze laten
allemaal een indruk achter. Mensen
maken dit werk”.
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