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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

Wij zien licht aan het einde van de tunnel . . .
(Maar we zijn de tunnel nog níet uit!!)

Activiteiten
Vanaf 1 juli kunnen we weer voor
zichtig enige activiteiten opstarten 
(zie pagina 7). 
Vanaf 7 juli zal het wijkrestaurant 
de Akkers worden heropend.
Informatie hierover volgt.
Per 1 september tenslotte, hopen 
wij dat alle overige (beweeg)activi
teiten weer kunnen gaan  starten. 

Uitstapjes
Vanaf 3 juli zullen er ook weer 
 voor zichtig uitstapjes in de week

enden worden georganiseerd. SWO
benadert de deelnemers persoon
lijk. U kunt zich nog niet zelf aan
melden. Waarheen en wanneer de 
uitstapjes precies gaan plaatsvinden 
is nog niet bekend. Uitgangspunt 
is, dat deelnemers de mogelijkheid 
moeten hebben gehad om volledig 
gevaccineerd te zijn; dat laatste 
geldt natuurlijk ook voor de vrij
willigers. Als alles goed blijft gaan, 
 zullen per 1 september ook de 
doordeweekse uitstapjes weer gaan 
plaatsvinden. 

Langzaam maar zeker keren we terug naar "het normale 
leven". Maar we zijn er nog niet. De coronacijfers gaan  
de goede kant op; steeds meer mensen zijn gevaccineerd 
en de ziekenhuisopnames en besmettingen dalen hard. 
Daardoor kan er steeds meer de komende weken. 
Ook de SWO volgt deze   positieve ontwikkelingen en wij  
gaan daar dan ook op inspelen, door steeds meer 
 activiteiten (en uitstapjes) op te starten. Uiteraard nog 
wel met inachtneming van de huidige maatregelen zoals 
mondkapje, handen wassen, de 1,5 meter afstand en het 
maximaal aantal personen.

Lekker ergens gaan lunchen ???

Gezellig Jeu de Boules spelen???

Sportief wandelen???
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In Nissewaard hebben we een 
mooie omgeving. Wie de stad 
 Spijkenisse even achter zich laat, zit 
zo in de polder, het Mallebos of de 
Bernisse. Een mooi decor voor een 
rit met afsluitend een kopje koffie 
met wat lekkers. 

Een van de drijvende krachten 
 achter onze 
scootmobielclub 
is Ruud van Dam. 
Ruud heeft om 
de bereikbaar
heid voor scoot
mobielgebruikers 
te vergroten, een 
opvouwbare rijplank uitgevonden, 
waarmee mensen in een scoot
mobiel makkelijk en veilig over 
wildroosters kunnen rijden.

“Ik ben niet vanaf het begin betrok
ken geweest bij de scootmobiel
club. Ik ben begonnen bij de SWO, 
toen ze nog alarmeringen hadden 
en ben op een bepaald moment 
gevraagd om bij de scootmobielclub 

te komen. Dat doe ik nu al een flink 
aantal jaar”, vertelt Ruud. 

Ruud is gedreven en spreekt vol 
passie over “zijn cluppie”. Bij goed 
weer, trekken ze er twee keer per 
week op uit, op de woensdag en 
vrijdagmiddag. “Je moet je voor
stellen, dat veel mensen niet alleen 

de polder in 
durven op een 
scootmobiel. 
Want wat als je 
pech krijgt, of de 
accu is leeg? Met 
ons erbij, hebben 
ze een backup 

van de SWO: bij pech worden ze 
met een bus opgepikt. Ook blijft 
een van de vrijwilligers in dat geval 
bij hen, totdat ze zijn opgehaald”.
Op die manier kunnen mensen op 
een veilige en leuke manier hun 
horizon verbreden en contacten 
opdoen. 

“We hebben een aantal routes, 
onder andere met het pontje naar 

ZuidBeijerland”, vertelt Ruud ent
housiast. “Daar drinken we dan 
wat en gaan 
we weer terug. 
 Gemiddeld is 
een rit uit en 
thuis tussen 
de twintig en 
vijfentwintig 
 kilometer, 
omdat dat de 
 gemiddelde 
actieradius 
van een scoot
mobiel is”. 

Het aantal deelnemers wat per 
keer meegaat, is ongeveer vijftien. 
 Daarnaast fietsen er zo’n vier à 
vijf vrijwilligers mee, waaronder 
 iemand met EHBO. “We hebben 
zelfs, in het geval van pech onder
weg sleepkabels om mensen te 
slepen. We hebben ooit met oude 
leren hondenriemen, iemand zo 
meegenomen, wiens motor uitviel 
onderweg. Die hebben we met 
twee fietsers naar een plek getrok
ken, waar de bus makkelijk kon 
komen om die persoon op te pik
ken. Dat werkte goed en sindsdien 
nemen we die standaard mee”.

Wat er nu sinds kort ook standaard 
meegaat, is een opvouwbare 
 rijplank, om veilig en makkelijk over 
de wildroosters bij de Ommering 
te komen. Daar lopen grote grazers 
in het park en om die binnen de 
parkgrenzen te houden, liggen er 
wildroosters. Daar zitten planken 

op om met en twee of vierwieler 
goed te kunnen passeren. Maar 

met een driewie
ler, wat een scoot
mobiel is, is dat 
erg lastig en bo
vendien  onveilig. 
“Door tussen 
die  bestaande 
planken nog een 
extra plank te 
leggen, wordt 
het totaal breed 
genoeg voor 
een scootmobiel 
om de wildroos

ters te passeren. De plank heeft 
aan de onderkant, klemmen, die 
achter de spijlen van het rooster 
blijven  “hangen”, zodat hij niet 
kan  verschuiven wanneer iemand 
 eroverheen rijdt”. 

Vernuft zoals dit tekent de betrok
kenheid van de vrijwilligers bij 
“hun” scootmobielers. Ook viert  
de club bijzondere dagen met 
 elkaar, zoals Pasen en Sinterklaas 
en hebben ze één keer per jaar een 
bijzonder  uitje of een etentje met 
elkaar.
Laten we hopen op een prachtige 
zomer, waarin een hoop mooie 
 ritjes kunnen worden gemaakt!

Lijkt u dit ook gezellig en wilt u een 
keer mee? De scootmobielclub rijdt 
op woensdag- en vrijdagmiddag.  
U kunt de SWO bellen voor meer 
 informatie: 0181-69 52 55.

Scootmobielclub SWO:  
Op ontdekkingstocht in eigen omgeving
Al een flink aantal jaren maakt de Scootmobielclub 
deel uit van het activiteitenaanbod van de SWO.  
De vrijwilligers van deze club laten mensen vanuit hun 
scootmobiel hun eigen omgeving ontdekken met een 
gezellige groep gelijkgestemden. 
Samen ondernemen ze mooie tochten op  plaatsen 
waar je alleen niet gauw komt, laat staan in een 
 scootmobiel. 

“We hebben een aantal 
routes, onder andere met 

het pontje naar 
Zuid-Beijerland”,

Oh jee, een wildrooster! Geen probleem. Even de opvouwbare rijplank neerleggen . . . TaDaa!

"Wat er nu sinds kort ook 
standaard  meegaat, is 

een  opvouwbare rijplank, 
om veilig en makkelijk 

over de  wildroosters bij 
de  Ommering te komen." 
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rte berichten +++ Korte berichten +++ Korte berichten +++ Korte berichten +++ Korte berichten  

Vanaf 1 juli 2021 gaan de klussenservice 
en de rollatorwerkplaats weer open.
Voor de Klussenservice geldt:
U kunt zich telefonisch aanmelden 
(0181695255) voor een klus. Eén 
van onze klussers zal na de aanmel
ding een afspraak met u maken. 
Onze vrijwillige klusseniers voeren 
kleine klusjes in huis uit zoals het 
ophangen van een gordijnrails of 
het vervangen van een slot in de 
deur. Ook kunt u bij hen terecht 
voor klein tuinonderhoud, het gaat 
dan om onkruid wieden of een 
stukje van de heg afhalen.  
Let op!! tuinafval kan niet door 
onze vrijwilligers worden afgevoerd.
Kosten: € 5,95 met servicepas, 
€ 13,95 zonder servicepas, exclusief 
eventueel aan te schaffen materiaal
kosten.

Voor de Rollatorwerkplaats geldt:
U kunt telefonisch (0181695255) 
een afspraak maken. De Rollator
werkplaats is iedere woensdag
middag vanaf 13.30 open. Het is 
niet mogelijk om zonder afspraak 
langs te komen.
Uw rollator wordt tijdens de 
 afspraak gerepareerd; als blijkt dat 
de reparatie langer dan een half uur 
gaat duren dan krijgt u een leen
rollator van ons mee. Deze wordt 
zodra uw eigen rollator gerepareerd 
is weer omgeruild.
Kosten: € 2,75 met servicepas  
€ 3,75 zonder servicepas, exclusief 
materiaalkosten 

Voor beide diensten geldt dat er 
 gewerkt wordt volgens de door 
SWO opgestelde Corona procedure. 
Als u op de dag van uw afspraak 
verkouden bent of last heeft van 
hoesten, koorts of benauwdheids-
klachten dan wordt de afspraak 
naar een ander moment verzet.

Maart - April 2021

BLOESEMPRACHT
ER OP UIT
GROEIEN
GROTE SCHOONMAAK
HYACINTH
JAARGETIJDE
JONGEN
KALFJES
KIKKERVISJES
KNOPPEN
KROKUSSEN
LAMMETJES
LENTEBLOEM
LENTEBRIES
LENTEKRIEBELS
LENTEWANDELING
LENTEWEER
LENTEZONNETJE
MAARTSE BUIEN 
MEI 
NARCISSEN

NATUUR
NESTJES
ONTLUIKEN
OPENLUCHT
     EVENEMENTEN
PAASEIEREN
PINKSTEREN
SEIZOEN
SNOEIEN 
TERRASJE PIKKEN 
TREKVOGELS 
TUINCENTRUM
TUINSET
TULPEN 
VOGELNESTJE 
VOGELS
VOORJAAR 
VOORJAARS
      VAKANTIE
VRUCHTBAAR
ZOMERTIJD

Oplossing

 N A T U U R G R O E I E N S E J T S E N
 V O G E L S E I Z O E N E K I U L T N O
 E D J I T E G R A A J G D N E I E O N S
 E L T I U P O R E N E R E I E S A A P E
 L I E E D J I T R E M O Z S E J F L A K
 N E T N E M E N E V E T H C U L N E P O
 N L N N T T T K I K K E R V I S J E S G
 T S E E A E U R E N E S S I C R A N L N
 M A L N K K B I E A K C T I N A E D E I
 E R V E T K A L N K E H E N E A W K N L
 V P O I B E I V O C V O E E G J H R T E
 R I G U L E B P S E E O R V N R Y O E D
 U N E B A T I R E R M N G R O O A K Z N
 C K L E M U O R I J A M T E J O C U O A
 H S N S M L L IJ K E S A K R L V I S N W
 T T E T E P E N B E S A J I U S N S N E
 B E S R T E S N I U T K R R E M T E E T 
 A R T A J N N E P P O N K R O M H N T N
 A E J A E T H C A R P M E S E O L B J E
 R N E M S R E E W E T N E L L T V IJ F L

Voorjaarsprijspuzzel
Zoek onderstaande woorden op in het vierkant en streep ze 
weg. Ze kunnen van in alle rich� ngen voorkomen, maar wel 
in een lijn, dus geen hoekjes om. 

Als u alle woorden hee�  gevonden, vormen de overgebleven 
le� ers een zin. Stuur de oplossing per email voor 31 maart a.s. 
naar ac� viteiten@swospijkenisse.nl. of bel uw oplossing door 
naar 0181-695255. Onder de goede oplossingen verloten wij 
enkele aardige prijsjes. Wij wensen u veel plezier en succes!
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Nu we met elkaar opgesloten zi� en 
is de behoe� e aan contact alleen 
maar sterker. Helaas kan dat nog 
niet fysiek. Toch zijn er wel allerlei
andere mogelijkheden die we 
 kunnen benu� en. Eén zo’n moge-
lijkheid is beeldbellen. 
Met ondersteuning van het Rijk 
hee�  de SWO de mogelijkheid om 
een aantal ouderen in Nissewaard 

een beeldbeltablet in bruikleen 
te geven. Met deze tablet kunt u 
beeldbellen met uw kinderen, klein-
kinderen, vrienden en kennissen en 
eventueel met een belmaatje van 
de SWO. 

U leest het goed! De SWO kan u 
gra� s een beeldbeltablet in bruik-
leen geven en als u geen wifi  in huis 

hee�  zorgen we er ook voor dat 
er een datakaart in de tablet komt 
waarmee u gra� s kunt beeldbellen 
met wie u wilt. 
We zorgen er voor dat de tablet 
helemaal voor u is ingericht en 
klaar is zodat u alleen nog maar op 
de belknop moet drukken om het 
beeldbellen te starten. Onze vrij-
willigers van de internetclub staan 
voor u klaar om als het even niet 
lukt via de telefoon te helpen met 
het aanze� en of inschakelen van de 
beeldbel tablet. 

Naast het gebruiksklaar maken van 
de tablet zorgen we er eveneens 
voor dat u spelletjes kunt spelen op 
de tablet, mee kunt doen aan Like 
My Day en hebben we een aantal 
leuke cursussen en workshops voor 
u klaar staan. 
Hee�  u al een tablet en wilt u 
daar mee leren beeldbellen ook 
dan kunt u bellen met de SWO en 
 zorgen we er samen voor dat de 
juiste en veilige applica� es op uw 
tablet komen om goed te kunnen 
beeldbellen. 

Nieuwsgierig naar meer? Bel 
naar de SWO en vraag naar Peggy 
 Adriaanse. Onze ouderenadviseur 
Peggy kan u haarfi jn uitleggen 
hoe het werkt en hoeveel plekken 
er nog beschikbaar zijn. Let op: 
Op=Op. Als we het maximaal  aantal 
tablets hebben uitgegeven dan 
moet u even wachten. In augustus 
of september van dit jaar volgt er 
weer een nieuwe ronde. 
Neem daarom snel contact op met 
de SWO 0181-69 52 55 en vraag 
naar Peggy Adriaanse.

Profi teert u ook van onze gra� s beeldbeltablet?

Oplossing Voorjaarspuzzel uit onze
vorige krant
De lente maakt iedereen weer 
 vrolijk en blij

1e prijs: mw. Brouwer
2e prijs: mw. Sweet
3e prijs: Mia Rademaker

Allen van harte gefeliciteerd met 
uw prijs.

Vanwege hun jarenlange inzet als 
vrijwilliger, zijn op 26 april jl. Rika 
de Jong en An Uijtendaal onder
scheiden als lid in de orde van 
Oranje Nassau. Ook vrijwilliger 
Jan Zevenbergen van het Buur
Terras is koninklijk onderscheiden. 

Burgermeester Foort van Oosten 
(Nissewaard) kwam persoonlijk, op 
de bakfiets, de onderscheidingen 
uitreiken. SWO feliciteert Rika, An 
en Jan met deze verdiende onder
scheiding.
Hieronder een kleine fotoimpressie.

Koninklijk onderscheiden

Jeu de Boules is een van oorsprong, 
zeer populair Frans gezelschapsspel.
SWO organiseert een gezellige 
Jeu de Boules competitie in de zo
mermaanden van mei tot en met 
 september.

Heeft u zin in een sportieve gezel
lige middag in de buitenlucht, kom 
dan eens een kijkje nemen.
Nieuwe leden zijn van harte wel
kom. 

Kent u de spelregels niet, geen 
 probleem, dan worden deze door 
onze vrijwilligers duidelijk aan u 
 uitgelegd. 

Jeu de Boules club zoekt nieuwe leden.
Waar en Wanneer
In de achtertuin van SWO. 
Goudenregenplein 3,  
3203 BN Spijkenisse
Er wordt gespeeld elke donderdag
middag vanaf 13.45 uur tot onge
veer 15.45 uur.

Na afloop is er nog gelegenheid 
voor een gezamenlijk kopje koffie of 
thee.

Meedoen?
Bent u geïnteresseerd of wilt u 
meer weten, neem dan contact 
op met SWO, 018169 52 55 of 
 activiteiten@swospijkenisse.nl

1,5 meter

Geef elkaar de ruimte!

Samen krijgen we Corona onder controle



Juli - Augustus 2021

4

De

zomer
Dinsdag 6 juli   
Bloemschikken 
 
Waar? Robbie's container,
Frans Halsstraat
Hoe laat? 14.00-16.00 uur
Kosten? € 12,50 

In samenwerking met Lenie’s Atelier maakt u een mooie creatie met 
bloemen. 
Neemt u een scherp mesje en een plat bord mee? 

Maandag 19  juli   
High Tea + quiz 

Waar? Robbie's container,
Frans Halsstraat
Hoe laat? 14.00-16.00 uur
Kosten? € 6,00 

Een gezellige theemiddag met diverse hartige en zoete heerlijkheden. 
En tussendoor allerlei vragen om uw algemene kennis te testen.

Woensdag 14 juli   
Pubquiz 
 
Waar? Ontmoetingscentrum Mei,
Winston Churchilllaan 31
Hoe laat? 14.00-15.00 uur
Kosten? Geen 

We spelen met 2 teams tegen de rest. Online. SWO zorgt voor de 
 laptops.  U kunt zich alleen opgeven of per team van max. 5

Dinsdag 20 juli   
Jeu de Boules workshop 
 
Waar? Jeu de Boulesbaan
Goudenregenplein
Hoe laat? 10.00-11.00 uur en 11.15-12.15 
uur
Kosten? € 2,00 per persoon 

Heeft u altijd al eens willen weten hoe dit spel precies gespeeld moet 
worden? Gooi ook eens een balletje.
Voor grootouders met kleinkinderen.

Vrijdag 16 juli
Koffiebus en Indonesische middag
 
Waar? Generatietuin
Lobeliastraat
Hoe laat? 14.00-16.00 uur
Kosten? € 4,50 

Lekkere hapjes en drankje met krontjong muziek op de achtergrond

Woensdag 28 juli   
Sieraden maken voor jong en oud 
Waar? Tuin Marckenburgh
Goudenregenplein
Hoe laat? 13.00-15.00 uur
Kosten? € 5,00 per persoon 

Sieraden maken voor jong en oud! Samen 
met opa/oma, vader of moeder of tante of oom gezellig  creatief 
 bezig zijn. 
Voor grootouders met kleinkinderen.
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Dinsdag 3 augustus  
Bingo voor jong en oud 
 
Waar? Ontmoetingscentrum Mei,
Winston Churchilllaan 31
Hoe laat? 13.30-16.00 uur 
Zaal open 13.00 uur
Kosten? Kinderkaart € 3,50,
Volwassenen € 4,50 voor 4 rondes

Voor (groot)ouders met kind(eren). Min. Leeftijd kinderen: 7 jaar
De kinderen spelen met een eigen bingo kaart. Een gezellige middag 
voor jong en oud!!Neemt u een scherp mesje en een plat bord mee? 

Woensdag 25 augustus
Hollandse lunch  
met Muziek bingo 
 
Waar? Ontmoetingscentrum Mei,
Winston Churchilllaan 31
Hoe laat? 12.00-14.00 uur
Kosten? € 10,00 

Komt u ook naar deze gezellige middag? We gaan eerst lekker lunchen 
en daarna een leuke bingo met muziek.

Woensdag 11 augustus 
Haring happen 
 
Waar? Ontmoetingscentrum Mei,
Winston Churchilllaan 31 
Hoe laat? 14.00-16.00 uur
Kosten? € 12,50 

Ze zijn er weer! De Hollandse nieuwe. Komt u ook een harinkje hap
pen? Zo uit de hand of op een broodje!

Donderdag 26 augustus  
Bloemschikken 
 
Waar? Ontmoetingscentrum Mei,
Winston Churchilllaan 31
Hoe laat? 10.30-12.30 uur
Kosten? € 12,50 

Onder leiding van vakkracht Wil Toornvliet maakt u een prachtig 
bloemstuk met vrolijke zomerse kleuren. 
Neemt u een scherp mesje en een plat bord mee?

Donderdag 19 augustus 
Franse middag 
Waar? Jeu de Boulesbaan
Goudenregenplein
Hoe laat? 14.00-16.00 uur
Kosten? € 4,50 

Een heus Frans terrasje wordt voor u op
gebouwd.  Met een wijntje, Franse kaasjes en Franse chansons op de 
achtergrond, waant u zich even helemaal aan de Côte d’Azur
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Contact SWO
Goudenregenplein 3, Spijkenisse
0181  69 52 55
www.swospijkenisse.nl
info@swospijkenisse.nl
facebook.com/SWOSpijkenisse
twitter.com/swo_spijkenisse
@swospijkenisse

Sinds enkele weken rijdt de Koffiebus weer! 
Donderdag 15 april  werd de Koffiebus feestelijk geopend 
door wethouder Léon Soeterboek. 
Samen met Ger Groenenboom van de cliëntenraad van 
SWO, is hij op bezoek gegaan bij mevrouw Luijkens. 

De Koffiebus komt (weer) bij u op bezoek

Het weer werkte erg goed mee met 
een zonnetje en onder het genot 
van een kopje koffie met Koffiebus
tompouce werd er in de achtertuin 
gezellig met elkaar gekeuveld.

Het leuke van de Koffiebus is dat 
deelnemers en bewoners van 
 Nissewaard bij dit project betrokken 
worden. Men kan zelf een afspraak 
maken om de bus te laten ko
men. Ook kan men iemand anders 

 opgeven voor de bus. Zo 
worden er uiteindelijk 
steeds meer mensen 
bereikt. Sommige deel
nemers zijn zo enthou
siast over dit project, 
dat ze zich inmiddels 
hebben aanmeld als 
vrijwilliger voor de bus. 
Binnenkort zal de 
 Koffiebus, eens in de 

Van links naar rechts: Ger Groenenboom, mevr. Luijkens en Léon Soeterboek 

paar weken, op een van te voren 
bepaalde (ouderen)locatie  staan, 
alwaar een knus terrasje met 
 tafeltjes en  stoelen wordt neerge
zet. Hier kan dan gezellig een kopje  
koffie of thee met de buren en 
 medebewoners gedronken  worden. 
Natuurlijk alles coronaproef en 
 volgens de reglementen van het 
RIVM.  

Wilt u de Koffiebus een keer  boeken 
voor uzelf, of voor een ander? 
Of wilt u dat de Koffiebus een 

keer bij u op de (ouderen) locatie 
of flat komt? Belt u dan met de 
SWO: 0181  69 52 55 of mail naar 
 activiteiten@swospijkenisse.nl. 

De Koffiebus is mogelijk gemaakt 
door subsidie van ZonMw, onder
deel van het actieprogramma  
Eén tegen eenzaamheid van het 
 ministerie van VWS.

De foto's in dit artikel zijn gemaakt 
door Olena Tselykh,  
www.olenafotografie.nl

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

Met de SWO Servicepas  
kom je verder! 

Naam: Mevr. I. Kwant

Pasnr: 070112

Servicepas

Goudenregenplein 3
3203 BN Spijkenisse

www.swospijkenisse.nl
Tel: 0181  695 255

15,-€
t/m december

 2021

Slechts

Meer informatie?  
Bel met telefoonnummer: 0181 - 69 52 55 of   
kijk op www.swospijkenisse.nl/servicepas
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Activiteitenkalender(tje) 

Door de maatregelen van het RIVM en het kabinet inzake de Coronacrisis 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 
maart niet, maar als de regels het toelaten kan het misschien wel in later in dit jaar.
Wilt u informatie of wilt u zich aanmelden: voor alle activiteiten geldt in ieder geval dat u contact opneemt met de SWO, tel. 0181695255. 
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  water 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 huisaanhuis 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.

Langzaam maar zeker kunnen we weer enige activiteiten 
opstarten. Daar zijn we heel blij mee.  
Nu nog heel bescheiden, maar wellicht in de komende 
maanden mogen we meer activiteiten gaan opstarten. 

We houden u op de hoogte,

Team SWO

Vanaf 1 juni:

Dinsdag 

Zumba 
10.0011.00 uur
Robbies Container, Frans Halsstraat
€ 3,00 per keer

BBBB
11.0012.00 uuur
Robbies Container Frans Halsstraat
€ 3,00 per keer

Zomerbowlen
14.0015.00 uur en 15.001600 uur
Bowlingbaan Spijkenisse
€ 4,50 per keer
Nieuwe leden kunnen zich aanmel-
den bij SWO, 0181-69 52 55

Donderdag

Jeu de Boules 
13.3015.30 uur
Marckenburgh tuin 
Goudenregenplein
Gratis

Vrijdag

Wandelen 

Start 9:00 uur
Verzamelen bij SWO Marckenburgh
Gratis

Golden Sports
13.3014.30
Robbies container Frans Halsstraat 
€ 3,00 per keer

Vanaf 1 juli:

Maandag 

Handwerkclub
13.3015.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis

Dinsdag

Leeskring
10.3012.00 uur
1 x per 6 weken
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
(1e keer: dinsdag 29 juni)
€ 34,40 of € 42,95* per jaar

Sjoelen en spelletjesochtend
10.0012.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis

Internetcafé
13.3015.30
Hier kunt u ook terecht met vragen 
over windows en tablet met koffie.
Gratis of € 2,00* per keer

Woensdag

CD’tjes en Weetjes
10.3012.00 uur
14 7, 217 en 287, 48 en 188: 
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
118 en verder vanaf 258: 
Blauwe zaal SWO
€ 1,60 of € 2,85* per keer

Quilten
13.3015.30 uur
Elke 2e woensdag van de maand 
Marckenburgh
Gratis of € 1,00* per keer

Donderdag 

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

Teken- en schilderclub 
Marckenburgh
10.0012.00 uur
Trefpunt Marckenburgh of Blauwe 
zaal
Gratis of € 1,00* per keer

Handwerkclub Mei

13.0015.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis of € 1,00* per keer

Klaverjasclub de Mei.nl 
20.0022.30 uur
Zomerklaverjassen Vrije inloop
€ 2,00 per keer

Vrijdag

Klaverjasclub de Meierei
10.0012.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Zomerklaverjassen Vrije inloop 
€ 2,00 per keer

Warme lunch
13:0014:00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 7,50 of € 10,50* per keer

Vrijdag (vervolg)

Gespreksgroepen
10.0012.00 uur
Treftpunt Marckenburgh
€ 2,50 per bijeenkomst

Met elkaar van gedachten te 
 wisselen, verbinden, verdiepen en 
nieuwe ervaringen op doen. 
Met behulp van een gespreksleider 
zullen er bepaalde thema’s worden 
behandeld. 
Voor de eerste bijeenkomst staat 
het thema  “Wegwijzer” centraal. 
Wie of wat helpt u om de weg te 
vinden in het leven? Is ons pad van 
te voren bepaald of hebben we 
wel degelijk invloed op ons  leven? 
Denk, luister en praat mee op 
 vrijdag 2 juli  van 11.0012.00 uur
 

Zondag:

Bingo
13.3016.30 uur
Zaal open 13:00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 6,00
Opgeven via: 06-10966122

  Te
lefoon SWO:

w
w

w.swospijkenisse
.n

l

69 52 55
0181-



Juli - Augustus 2021

8

Toch is er nog veel te doen voor 
ouderen in de gemeente. Ruim de 
helft van de alleenwonende ou
deren ervaart eenzaamheid. Daar 
werken we graag aan, om dat te 
verminderen. Bijvoorbeeld door 
met de koffiebus bij mensen langs 
te gaan voor een bakje koffie met 
wat lekkers en met de vrije dagbe
steding. Maar ook onze reguliere 
activiteiten zijn daarin belangrijk. 
Om veilig bij elkaar te zijn is goede 
ventilatie noodzakelijk dat is niet in 
alle activiteitenruimten van de SWO 
goed geregeld. 

Met onze bussen, die ook geschikt 
zijn voor rolstoelvervoer, halen we 
kwetsbare ouderen thuis op en 
brengen hen naar de dag besteding. 
U ziet ons vast wel eens rijden. 

    zoekt:

Vrijwilliger bij de Klussenservice Tuinonderhoud

Ben je graag in de buitenlucht en is tuinieren jouw passie?  
Dan bied SWO passend vrijwilligerswerk, wij voeren klein tuin
onderhoud uit bij senioren in de gemeente Nissewaard zoals 
 onkruid wieden en een heg snoeien.

Wat vragen wij: 
–  Je bent in staat werkzaamheden zelfstandig en naar eigen 
 inzicht in te richten en uit te voeren
– Je hebt een dienstverlenende instelling en kunt samenwerken 
 met medewerkers en vrijwilligers
– Je bent klantvriendelijk en geduldig 
– Je hebt affiniteit met senioren
– Een VOG; deze wordt aangevraagd en vergoed door SWO

Wij bieden
– Begeleiding. Indien gewenst training en competentie 
 ontwikkeling;
– Jaarlijks een informele bijeenkomst voor alle vrijwilligers 
 inclusief een attentie; 
– Vergoeding woonwerkverkeer op basis van openbaar vervoer;
– Kilometervergoeding indien in opdracht van SWO met eigen 
 auto wordt gereden;
– WA verzekering via de gemeente Nissewaard; 
– Een vrijwilligersovereenkomst;
– SWO Servicepas (allerlei leuke kortingen op onze activiteiten en 
 diensten)

U kunt zich aanmelden bij SWO, Goudenregenplein 3,
3203 BN Spijkenisse, telefoon 018169 52 55
Email: info@swospijkenisse.nl – Website: www.swospijkenisse.nl 

financiële bijdrage of kunt u ons 
helpen met uw tijd, door bijvoor
beeld vrijwilliger te worden.

Uw mening is van grote waarde 
voor ons. Want u heeft ongetwijfeld 
goede ideeën over ouderenwelzijn, 
waar wij (nog) niet over hebben 
 nagedacht, of die u anders ziet. 
Daarom zijn we benieuwd wat u 
essentieel vindt. Help ons mee te 
denken, stem mee.

Alvast bedankt voor het uitbrengen 
van uw stem. 

SWO vraagt publiek om mee te denken en mee te helpen 
op www.helpswospijkenisse.nl
De afgelopen anderhalf jaar waren geen pretje voor u,  
uw omgeving en andere mensen in onze gemeente.  
Ook de SWO is hard geraakt en op sommige activiteiten 
zijn we helaas gedwongen om keuzes te maken. 

Door corona kunnen we dat nu 
maar met 4 mensen per keer doen 
wat erg veel kosten met zich mee
brengt. Ook ontmoetingsruimten, 
zoals het BuurTerras en de Mei 
kunnen nu niet worden gebruikt, 
terwijl er wel hoge kosten worden 
gemaakt.

Wat vindt u belangrijk?

Omdat we niet alles kunnen op
pakken in deze tijden vragen we u 
met ons mee te denken. Wat vindt 
u belangrijk? 
Op www.helpswospijkenisse.nl 
kunt u stemmen op de activiteit of 
het project dat u belangrijk vindt. 
En als u nog wat meer wilt doen 
om te helpen dan kan dat ook. Zo 
kunt u ons steunen met een kleine 

Wilt u uw kleinkinderen verbazen 
met uw kennis over sociale media 
en technologie? Kom dan op 9 juli 
naar de SWO, om alles hierover te 
leren tijdens een gezellige middag. 
De middag is sportief met dans
oefeningen en we gaan een leuke 
quiz met u doen, waarin u alles 
leert over technologie en sociale 
media.

Uiteraard zorgen we voor een 
hapje en drankje. Wij, een groep 
 middelbare scholieren gaan samen 
met de SWO u op deze middag 
alle geheimen leren over TikTok en 
 andere techniek. De winnaar van de 
quiz krijgt van ons een techneut aan 
huis, die u kan helpen bij vragen of 

om u nieuwe dingen te leren en te 
laten zien.
Wij zijn een groep middelbare 
 scholieren die onder begeleiding 
van de Kleine Ambassade, een 
MDTproject voor de SWO doet. 
De Kleine Ambassade organiseert 
projecten met jongeren om hen te 
betrekken bij de samenleving.  
Het project waaraan wij meedoen 
heet Zooff Your Life. Middelbare 
scholieren zoals wij, lopen dan mee 
met een organisatie om nieuwe 
 ervaringen op te doen en contacten 
te leggen.
 
Doet u 9 juli ook mee? Geef u dan 
op bij de SWO via telefoonnummer 
0181-69 52 55. 

Doe met ons mee op 9 juli

En laat uw (klein)kinderen versteld staan 
van uw digitale kennis 

Doet u
ook mee
op 
9 juli?


