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Welkom in de wijk Signalered Huisbezoek (SHB) Activiteitenkalender Uitstapjes

Ontmoet, kijk en beleef!

Nu de coronaperikelen langzaam maar zeker steeds meer naar
de achtergrond verdwijnen, mogen we weer reisjes   organiseren 
en zijn we per 6 september weer gestart met onze vaste 
activiteiten.Zoalssport,ontmoeten,creativiteit,klaverjassen
en spelletjes zoals sjoelen en bingo. Gaat u ook mee? In dit 
artikelstaatmeerinformatie,waarualleskuntvindenenhoe
u zich kunt opgeven.

We mogen (en gaan) weer!
De SWO start wederom met uitstapjes: één doordeweeks en één op zaterdag

Tochtjes er-op-uit
In augustus hebben we proef-
gedraaid op de zaterdagen met 
uitstapjes, om te kijken, hoe dit het 

beste georganiseerd kon worden 
rondom alle maatregelen. 
In september hebben we op de 
zaterdagen verrassingstochten 

 georganiseerd en in oktober gaan 
we weer van start met een  uitstapje 
doordeweeks. Dit zal in de meeste 
gevallen zijn op de woensdag.
In deze editie van het krantje vindt 
u de uitstapjes op pagina 6, 7 en 8  
in een vernieuwde lay-out. Net als 
voorheen, geeft de kleur en het 
aantal voetjes aan, hoe intensief 
het uitstapje is en hoever men 
 ervoor moet kunnen lopen.
Groen met één voetje betekent dat 
u niet ver hoeft te lopen en dat dit 
een uitstapje is, waar in principe 
iedereen mee kan komen. Oranje 
met twee voetjes is wat intensiever. 
Hiervoor moet u nog een stukje 
meer kunnen lopen, omdat de 
 afstanden wat langer kunnen zijn 
en bij uitstapjes met een rode kleur 
en drie voetjes, moet u denken aan 
misschien het kunnen oplopen van 
een heuveltje of kunnen lopen over 
kleine kinderkopjes of over een 
markt. 
Er is voor ieder wat wils bij de 
 uitstapjes. Kijkt u rustig en ga een 
dagje mee!

Vasteactiviteiten
Op de middenpagina staan al 

onze oude en vertrouwde activi-
teiten. Net als voor corona kunt u 
weer sporten op diverse locaties 
in  Spijkenisse, of genieten van 
de bingo dansant op zondag, of 
 aanschuiven bij de diverse spel-, 
crea- en ontmoetingsactiviteiten. 
Wilt u meedoen? Geeft u zich dan 
van tevoren op.

Nog even dit:
Hoewel er steeds meer mogelijk is 
voor u en voor ons, qua uitstapjes 
en activiteiten, blijven er nog wel 
een aantal regels gelden. Voelt u 
zich niet lekker, laat het ons dan 
weten en blijf thuis, houd, waar 
u dit gevraagd wordt, voldoende 
afstand van elkaar en zoals eerder 
aangegeven, geef uzelf op bij een 
activiteit. Dit kan via ons telefoon-
nummer: 0181 - 69 52 55 of via de 
mail: activiteiten@swospijkenisse.nl

Wij genieten ervan dat we weer 
gestart zijn en van de hernieuwde 
mogelijkheden die we hebben 
 gekregen! We hopen dan ook,  
dat u dit ook doet en dat we u  
weer  mogen begroeten op een, of 
meerdere van onze actviteiten!

Met de SWO Servicepas 
kom je verder! 

Profi teer van aantrekkelijke   
kortingen op bijvoorbeeld  activiteiten 

en  diensten, zoals  bijvoorbeeld de 
 klussenservice van de SWO

Meer informatie? 
Bel met telefoonnummer: 0181 - 69 52 55 of  

kijk op www.swospijkenisse.nl/servicepas

en  diensten, zoals  bijvoorbeeld de 
 klussenservice van de SWO

Meer informatie? 
Bel met telefoonnummer: 0181 - 69 52 55 of  

kijk op www.swospijkenisse.nl/servicepas

20,-€
t/m december

2022

Slechts

 
Naam: Mevr. I. Kwant 
 
 
Pasnr: 070112

Servicepas

Goudenregenplein 3 
3203 BN Spijkenisse 
 
www.swospijkenisse.nl 
Tel: 0181 - 695 255
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Oktober - November 2021 

Een zinvolle dagbesteding is voor iedereen belangrijk. 
 Gezelligheid, meedoen, meedenken, je gezien en gehoord 
voelen,vindenweallemaalprettig.

Wil jij graag een steuntje in de rug 
zijn voor iemand en kan jij je goed 
inleven in de leefwereld van een 
ander? Heb je goede communica-
tieve vaardigheden en heb je tijd 
om wekelijks bij een senior op be-
zoek te gaan en vind je het leuk om 
te helpen iemand te ondersteunen 
met het opbouwen van een sociaal 
netwerk? Dan ben jij de persoon 
die wij zoeken.

Je bent open, begripvol en be-
trouwbaar en voelt je verantwoor-
delijk voor de taak die je op je hebt 

genomen. Je bent bereid om voor 
een langere periode wekelijks con-
tact te hebben met iemand en deze 
persoon te helpen bij het opbou-
wen en versterken van zijn eigen 
sociale netwerk.

Herken jij je hierin?
Solliciteer dan naar onze vacature 
als Maatje bij senioren in Spijke-
nisse. 

Een Maatje is een bezoekvrijwilliger 
bij senioren die eenzaam zijn, in 
een isolement zijn geraakt en geen 

beroep kunnen doen op familie, 
vrienden of buren. 
Je hoeft geen professional te zijn, 
wel een betrokken mens. Samen 
plezier hebben, leuke dingen doen, 
is het belangrijkste.

Je kunt je sollicitatie met CV sturen 
naar: vrijwilligerswerk@swospijke-
nisse.nl ovv Vacature Maatje(s). Een 
verklaring omtrent gedrag maakt 
onderdeel uit van de sollicitatie
procedure.

Welkom in de Wijk start

Maak jij met ons het verschil? Word Maatje

Misschien heeft u inmiddels een 
brief ontvangen van de gemeente 
met daarin een uitnodiging om deel 
te nemen aan het signalerend huis-
bezoek. 
Hierin wordt u gevraagd of u hier-
aan wilt meewerken en bij een 
positief antwoord (u vindt in de 
brief hoe u zich kunt opgeven 
voor deelname) wordt u eenmalig 
 gebeld door een vrijwilliger. Deze 
zal u een aantal vragen stellen over 
hoe het met u gaat. Mocht u naar 
aanleiding van dit gesprek behoefte 
hebben aan ondersteuning, zal een 
ouderenadviseur van de SWO hier 
contact met u over opnemen. Ook 
is de SWO op zoek naar vrijwilligers 
om deze telefonische gesprekken af 
te nemen.
Geen lange vragenlijst, maar een 
aantal thema’s die dan telefonisch 
worden doorgenomen. 
We merken dat bij een deel van de 
mensen die ouder zijn bepaalde 
klachten optreden en/of niet ieder-
een op de hoogte is van welke voor-
zieningen er voor hen zijn. 
De besproken thema’s laten zien 
hoe iemand in het leven staat, waar 
mensen van 75 jaar en ouder tegen 
aanlopen en wat hun specifieke 
 behoeften zijn. 
Wil jij als vrijwilliger aan de slag? 
En wil jij ons ondersteunen bij het 
bellen van ouderen om een kort 
gesprek te hebben over relevante 
thema’s die we van tevoren samen 
doornemen? Meld je dan aan via 
shb@swospijkenisse.nl of neem 
contact op met Yvonne Tjung van 
de Stichting Welzijn Ouderen via 
 telefoonnummer 0181-695255.

Programma 2021 Mantelzorgsalon Spijkenisse
Thema’s oktober – dec 2021 (onder voorbehoud)
I.v.m corona: opgeven noodzakelijk 

4 oktober  Chinese geneeswijze  
 Gast: Chinese TCG therapeut Mevrouw X.L. Liu
  Tijd: Start 10.00 uur Zaal open: 09.30 uur
 Locatie: Ontmoetingsruimte “Trefpunt”, Goudenregenplein 3, 3203 BN Spijkenisse

9november Zorgmarkt
 Tijd: Start 19:00 uur Zaal open: 18:30 uur
 Locatie: Ontmoetingsruimte “MEI”, Winston Churchilllaan 31, 3202 GL Spijkenisse

13december Mandalatekenenenontmoeting
 Tijd: Start 10.00 uur Zaal open 09.30 uur
 Locatie: Ontmoetingsruimte “Trefpunt”, Goudenregenplein 3, 3203 BN Spijkenisse

Inlichtingen en opgeven: Yvonne Tjung of Ria Vliegenthart
SWO - Steunpunt Mantelzorg Spijkenisse, Tel: 0181 - 69 52 55
E-mail: r.vliegenthart@swospijkenisse.nl, y.tjung@swospijkenisse.nl

Signalerend 
Huisbezoek 
is weer gestart

Welkom in de Wijk brengt inwoners,  
die wat hulp kunnen  gebruiken 
en inwoners die daar aan willen 
 bijdragen, bij elkaar. Welkom in de 
Wijk is voor alle mensen uit  
de wijk; Mensen met of zonder 
geheugenproblemen, fit of met 
beperkingen, eenzaam of sociaal 
actief. Iedereen is welkom. Samen 
maken we het gezellig en zijn we 
er voor elkaar. Dat is Welkom in de 
Wijk. 
Op maandag vindt u Welkom in 
de Wijk in de Mei aan de Winston 
Churchilllaan 31, op dinsdag in 
de Es op de Hürthstraat 1 en op 
 donderdag in het BuurTerras aan de 
Hongerlandsedijk 1108. De tijden 
zijn in alle gevallen gelijk: van 10.00 
tot 15.00 uur.

Wilt u deelnemen, heeft u vragen 
of wilt u vrijwilliger worden? Bel 
dan met de SWO, telefoonnummer 
0181 - 69 52 55 of mail naar: vrije-
dagbesteding@swospijkenisse.nl

Colofon
Aan deze krant hebben 
meegewerkt:
 
Teksten:
Els Kemper  
Annelies Vrinten 
Yvonne Tjung
Birgit Keller
Veronique Etienne

Redactie:
Ron Janssen  
Rienk van ‘t Hullenaar 
Annelies Vrinten
Monica van Riet
Arlette Franses

Techniek en opmaak:
Annelies Vrinten
Rienk van ‘t Hullenaar
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Activiteitenkalender Uitgelicht!!!
Hieronder geven wij u een kijkje over de (her)start van enkele oude en  nieuwe 
activiteiten.Vooreencompleetoverzichtvandeactiviteitenkalenderverwijzenwiju
naar pagina 4 en 5.

Boodschappendiensten
Op donderdag rijdt er een pendeldienst vanuit de wijk Schenkel naar 
 winkelcentrum Maaswijk, opstapplaatsen om 13.00 uur IJsselstraat en 
Biesboschstraat; rond 14.30 uur rijdt de laatste bus vanuit Maaswijk 
 terug naar Schenkel. U kunt gewoon instappen zonder zich tevoren aan te 
 melden
Kosten € 1,50 per enkele rit, een strippenkaart met 6 ritten kan worden 
aangeschaft voor € 9,–

Op vrijdag rijden er twee pendelbussen:
Om 11.00 uur vertrekt er een bus vanaf de Marckenhof (Goudenregen-
plein) naar Winkelcentrum Sterrenhof.
Om 13.00 uur vertrekt er een bus vanaf de Serrenburgh op de Eikenlaan 
naar Winkelcentrum Sterrenhof. U hoeft zich niet aan te melden voor deze 
ritten, u kunt zo instappen en deze ritten zijn gratis; ze worden gesponsord 
door Winkelcentrum Sterrenhof AH Lodder 

Op vrijdag rijdt er vanaf 10.30 uur een boodschappendienst naar Winkel-
centrum Akkerhof, door deze bus wordt u thuis opgehaald als u begelei-
ding nodig heeft dan mag u die zelf meenemen. Rond 13.00 uur wordt u 
weer naar huis gebracht.
Kosten € 1,50 per enkele rit, een strippenkaart met 6 ritten kan worden 
aangeschaft worden voor € 9,–. Voor de begeleider geldt dezelfde prijs.
Op dit moment is er voor deze dienst een wachtlijst

Workshop bloemschikken in de Mei 
Op donderdag 21 oktober gaan we een herfststukje maken en op 
 donderdag 16 december gaan we een kerststukje maken.
Tijd voor beide workshops 10.30 uur tot 12.30 uur.
U dient zelf een onderbord en een mesje mee te nemen. 
Wilt u meedoen, inschrijven voor de workshop kunt u doen door te bellen 
of mailen naar SWO: 0181-695255 of activiteiten@swospijkenisse.nl.

Restaurant De Meibloem
Restaurant De Meibloem gaat 6 oktober weer beginnen. Elke woensdag 
gaat de zaal open vanaf 17.00 uur. Kosten € 7,50 met servicepas of € 10,50 
zonder servicepas.
Wilt u een hapje mee eten dan kunt u zich hiervoor aanmelden tot de 
maandag ervoor bij Ans Molkenboer, telefoonnummer 06-83852981. 

Bingo / Dansant*)
Iedere 2e zondag van de maand wordt er weer een Bingo/Dansant 
g eorganiseerd. Dit zijn de data voor 2021: 10 oktober, 14 november en op 
12 december.
De kosten bedragen voor 6 rondes € 7,50 (6 bingokaarten).
*) Dansant zover het RIVM het toelaat.
Indien er niet gedanst mag worden dan hebben we een muziekbingo 
 tussendoor.

Klaverjassen
Klaverjasclub de Mei is elke donderdagavond om 19.30 uur in de Mei. Zaal 
open om 18.45 uur. Kosten € 2,00 per avond. Wel graag aanmelden bij 
Marja 06-10966122 of info@de-mei.nl

Klaverjasclub de Meierei is elke vrijdagochtend om 10.00 uur in de Mei . 
Zaal open vanaf 9.15 uur Kosten € 7,50 per maand
Aanmelden bij Coby 06-22237793 of info@demeierei.nl 

Rollatorwerkplaats SWO
Is uw rollator nog veilig? Wellicht bent u toe aan een APK
Laat uw rollator in ieder geval 1x per jaar nakijken door de vrijwilligers van 
onze rollatorwerkplaats.
Voor het maken van een afspraak of meer informatie bel: 0181-69 52 55.
Kosten € 2,75 met servicepas, € 3,75 zonder servicepas, excl. eventuele 
materiaalkosten.

Of durft u dit niet aan te vragen, 
omdat u bang bent dat u dit vol-
gend jaar terug moet betalen?

Stichting Welzijn Ouderen helpt u 
met een proefberekening en geeft 
duidelijke uitleg, waarom u recht of 
geen recht heeft op de huurtoeslag. 
Wanneer u recht heeft op huurtoe-
slag, dan vragen wij dit direct digi-
taal voor u aan. 
De SWO is een officieel Toeslag-
ServicePunt. Hierdoor kunnen wij 
toeslagen na een proefberekening 
gemakkelijk voor u aanvragen.
Vorig jaar zijn de regels voor het 
krijgen van huurtoeslag veranderd.
De “harde” inkomensgrens is 
 vervallen: bij een kleine stijging van 
het inkomen, daalt de huurtoeslag 
een klein beetje in plaats van dat 
u meteen “buiten de boot valt” en 
 alles terug moet betalen. 
Er zijn wel een paar voorwaarden:
• Uw inkomen is niet té hoog
• De huurprijs is niet te hoog 

(maximaal € 752,30) maar ook 
niet te laag.

• Uw vermogen is maximaal  
€ 30.846 per persoon.

Bij de SWO kunt u een afspraak 
maken voor een proefberekening. 
Uiteraard geldt dit ook voor het 
aanvragen van Zorgtoeslag.

Telefoon 0181- 69 52 55, vraag naar 
Jacoline. 
U krijgt een persoonlijke afspraak 
en krijgt duidelijke uitleg welke 
 papieren er voor de proefberekening 
nodig zijn. 

En wanneer u vragen heeft, bijvoor-
beeld omdat uw inkomen verandert 
of gaat veranderen, kunt u altijd 
weer terugkomen voor een nieuwe 
berekening. 

HeefturechtopHuurtoeslag?
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Activiteitenkalender
Deze kalender bevat alleen vaste activiteiten. De SWO organiseert met grote regelmaat ook eenmalige activiteiten afhankelijk van het seizoen of een 
thema. Informatie hierover vindt u in de krant, in huis aan huis bladen, op onze website, kantoor of via onze digitale nieuwsbrief.
*Prijs met sterretje (*) is de prijs die u betaalt zonder servicepas. De Servicepas kost € 15,- per kalenderjaar

Maandag

Stoelyoga
10.00-11.00 uur, 11.30-12.30 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh  
(Groenewoud)
€ 42,30 of € 52,90* per kwartaal

Handwerkclub

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

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

MBvO BuurTerras 
(Meer Bewegen voor Ouderen)
11.30-12.30 uur
Hongerlandsedijk
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal

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

Conversatie Engels

12.45-14.15 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh
(Groenewoud) 
€ 35,30 of € 44,10* per 12 lessen

Maandag (vervolg)

Conversatie Engels
14.30-16.00 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh
(Groenewoud) 
€ 35,30 of € 44,10* per 12 lessen

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

Mantelzorgsalon
Iedere 2e maandag van de maand
14.00-16.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis

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

GALM 

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

Dinsdag

Bowlen

14.00-15.00 uur en 15.00-1600 uur
Bowlingbaan Spijkenisse
€ 4,50 per keer
Nieuwe leden kunnen zich aan
melden bij SWO, 018169 52 55

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

Dinsdag (vervolg)

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

Country Line Dance gevorderden

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

Combifit BBBB
9.30-10.30 uur, 10.30-11.30 uur
Gymzaal M.R. Hoitsemastraat 
(Maaswijk)
€ 30,75 of € 38,35* 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)
Gratisof€1,00* per keer

Leeskring

10.30-12.00 uur
19 oktober, 23 november,  
28 december
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 34,40 of € 42,95* per jaar

Sjoelen en spelletjesochtend
10.00-12.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis

Tai Chi Chuan
11.30-13.00 uur
Sportschool R. de Bijl en C. Gross
(Sterrenkwartier)
€ 60,00 of € 71,00* per 10 lessen

Dinsdag (vervolg)

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

Spelletjesmiddag
13.30-15.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratisof€1,00*per keer
Dinsdag (vervol
Creagroep
Even weken
14.00-16.00 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
€ 4,25 of € 5,65* 
per twee bijeenkomsten

Alzheimercafé
Iedere 3e dinsdag van de maand
19.30-21.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis

 Woensdag

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

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

Quilten

Iedere 2e woensdag van de maand
13.30-16.00 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
Gratisof€1,00* per keer
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Woensdag (vervolg

MBvO Norbert v Wijk
(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, 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
Wilt u een hapje mee eten dan kunt 
u zich hiervoor aanmelden tot de 
maandag ervoor bij Ans Molken boer, 
telefoonnummer 06-83852981. 

Workshop Aandacht voor 
 jezelf
14.00 -15. 00 uur 
Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
€ 7,00 of € 9,50* per keer

 Donderdag

Spreekuur van 
10.00-12.00 uur

Op dit moment is 
er één spreekuur, 
 alleen op afspraak, 
in De Boekenberg.

Voor een afspraak kunt u bellen met 
telefoonnummer Thuis in de Wijk, 
08001417.
 
Stoelyoga
10.00-11.00 uur, 11.30-12.30 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
€ 42,30 of € 52,90* per kwartaal

Donderdag (vervolg)

Handwerkclub Mei
13.00-15.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratisof€1,00* per keer

Workshop bloemschikken

Tijd 10.30 uur tot 12.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp) 
21 oktober herfststukje maken
16 december kerststukje maken
Zelf meenemen: onderbord, mesje 
€ 12,50 of € 14,00*

Klaverjasclub de Mei.nl 
19.30-22.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Graag aanmelden bij Marja  
06-10966122 of info@de-mei.nl
€ 2,00 per keer

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

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

Zumba
10.30-11.30 uur en 11.45-12.45 uur
Dansschool Norbert van Wijk  
(Centrum)
€ 32,90 of € 41,10* per kwartaal

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

Teken- en schilderclub  
Marckenburgh
14.00-16.00 uur
Trefpunt Marckenburgh of Blauwe 
zaal
Gratisof€1,00* per keer

Koersbal

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

Vrijdag

Wandelen

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

Klaverjasclub de Meierei
10.00-12.30 uur
Graag aanmelden bij Coby, 
 06-22237793 of info@demeierei.nl
€ 7,50 per maand

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

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

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

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

GALM 
(GroningerActiefLevenModel)
12.30-13.30 uur 
Gymzaal Koolzaaddreef (Dreef)
€ 39,35 of € 49,15* per kwartaal 

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

Boodschappenservice 
U wordt thuis opgehaald en samen 
met andere deelnemers naar de 
 Akkerhof gebracht.
Tijd: rond 10.30 uur opgehaald, 
rond 13.00 uur thuisgebracht.
€ 1,50 per enkele reis of 1 strip.
Strippenkaart (6 strips) € 9,00

Golden Sports
Robbie's container Frans Halsstraat
13.30-14.30 uur
€ 3,00* per keer
€ 30,00 strippenkaart (11x)

Vrijdag (vervolg)

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

Tabletcursus

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

Cursus Aandacht voor jezelf
09.30-11.00 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
€ 70,00 of € 92,00* per cursus van 
zes lessen

Zondag

Bingo/Dansant
Data: 10-10, 14-11 en 12-12. 
13.30-16.30 uur

Zaal open 13.00 uur
Indien er niet gedanst kan worden 
i.v.m. RIVM-regels dan doen we een 
muziek-bingo tussendoor.
€ 7,50 (6 bingokaarten)

  Te
lefoon SWO:

w
w

w.swospijkenisse
.n

l

69 52 55
0181-
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Annuleringsvoorwaarden 
In alle gevallen geldt: Indien er bij annulering kosten zijn gemaakt die we niet meer kunnen verrekenen c.q.  
annuleren, dan dient u deze alsnog te voldoen.
Indien er door ons nog geen kosten zijn gemaakt wordt bij annulering vanaf 1 week vóór de datum van het 
 uitstapje € 7,50 in rekening gebracht. 

Overzicht uitstapjes 
Op deze en de volgende twee pagina’s vindt u een overzicht van ons aanbod in uitstapjes. Het aanbod is weer 
bijzonder gevarieerd, dus er is voor ieder wat wils. U kunt zich opgeven voor een uitstapje door te bellen met de 
SWO, telefoonnummer 0181-69 52 55. Voor alle uitstapjes geldt: VOL IS VOL en bij gebrek aan belangstelling kan 
het reisje worden geannuleerd.

Wachtlijst
De populariteit van de uitstapjes is enorm. Om iedereen een kans te geven deel te nemen aan de uitstapjes 
en met name de verrassingstochten mag u zich voor één verrassingstocht inschrijven. Wilt u met beide verras-
singstochten mee dan kunt u zich voor uw tweede keuze op de wachtlijst laten zetten. Indien een uitstapje vol is 
kunt u zich óók op de wachtlijst laten zetten. Bij de planning van nieuwe uitstapjes wordt altijd rekening gehou-
den met de wachtlijsten. En het kan voorkomen dat een uitstapje indien mogelijk vaker gereden gaat worden. 
 Mensen die op de wachtlijst staan hebben dan altijd voorrang op een uitstapje met dezelfde bestemming.
 
Prijzen
Bij elk uitstapje staan twee prijzen. Indien u in het bezit bent van een geldige SWO Servicepas betaalt u de eerst-
vermelde prijs; de prijs met het sterretje (*) is de prijs die u betaalt als u geen SWO Servicepas heeft.  
De SWO Servicepas kost € 15,- per kalenderjaar. Deprijzenzijnaltijdinclusiefvervoer,kopjekoffieoftheeen
indien van toepassing entree en lunch, tenzij anders vermeld.

Verklaring kleuren:
weinig wandelen, korte 
afstanden 

redelijk ter been i.v.m. 
iets langere afstanden 

goed ter been i.v.m. 
afstand e/o moeilijk 
begaanbaar terrein

Het Oranjehotel was de bijnaam 
voor de Scheveningse gevangenis 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Een ode aan de verzetsstrijders die 
er waren opgesloten. Hier werden 
o.a. Heinz Polzer (drs. P.), Simon 
Vestdijk en Soldaat van Oranje 
Erik Hazelhoff Roelfzema gevan-
gen gehouden. In het Nationaal 
M onument Oranjehotel vertellen ze 

u verhalen over angst, hoop, geloof en vaderlandsliefde. Ze laten zien hoe 
kwetsbaar vrijheid is en welke keuzes mensen maken op het moment dat 
rechteloosheid,  onderdrukking en vervolging de samenleving in zijn greep 
hebben.  Misschien niet het meest vrolijke uitstapje maar misschien wel 
het meest interessante uitstapje van deze folder.

Na een kort boottochtje ontmoet u de 
bewoners van rond de Zuiderzee. Be-
zoek de stoomwasserij of kijk mee met 
de ambachtslieden. Weet u hoe men 
een net breit of een touw slaat? Kom 
het ontdekken of eet een heerlijk vers 
gerookt visje bij de visrokerij.  
Met een hedendaagse insteek worden 
verhalen verteld over het dagelijkse 
leven,  gebruiken, kleding, huizen en 
avonturen van rond 1900 en over hun 
eeuwige strijd tegen het water.  
En ga zeker ook langs bij de Schepenhal 
waar een unieke verzameling schepen 
ligt.

Woensdag

6
oktober

Oranjehotel Scheveningen 

€ 33,50 of € 40,20*

Zaterdag

16
oktober

Zuiderzeemuseum + lunch

€ 57,50 of € 69,00* 

Een geheel nieuw uitstapje in ons 
 assortiment.
Bent u dol op bloemen en planten? 
Beleef dan de magie van echte en 
virtuele bloemen bij FloriWorld! U 
wordt onderdeel van de bloemen- en 
plantenwereld en ontdekt wat deze 
groeiers en bloeiers met u doen in 
uw dagelijkse leven. Uw persoon-
lijke voorkeur duikt overal op, zelfs 
als  behang in een huiskamer in een 
grachtenpand! Maar er is nog veel 

meer te zien en doen tijdens uw belevingsroute. Bekijk bijvoorbeeld een  
4D-film over een bruidegom die op weg naar zijn trouwerij het bruidsboeket 
is vergeten. Of laat u omringen door een kleurrijke bloemenzee en bekijk de 
kunstige creaties van topfloristen. Tussendoor glijden ruim 5.000 dagverse 
bloemen over de FloriRail door de attractie en het leuke is: aan het einde 
van de experience kunt u in de veilingruimte bieden op een echte bos 
 bloemen. We zijn benieuwd hoe u dit gaat ervaren

Zaterdag

9
oktober

Verrassingstocht

 € 54,95 of € 64,95*

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

Vandaag maken we een 
mooi ritje, stoppen eerst 
voor een lekker kopje 
 koffie en gaan tussen de 
middag l ekker pannen-
koeken eten.  
Waar? Dat is nog een 
 verrassing.

Woensdag

13
oktober

Rondrit en pannenkoeken eten

 € 37,50 of € 45,00*

Woensdag

20
oktober

Floriworld Aalsmeer

€ 49,10 of € 58,90*

Let op!!
Vanaf zaterdag 25 september 
moet er in de horeca, theater 
en evenementen een corona-
toegangsbewijs worden getoond.  
U krijgt een  coronatoegangsbewijs 
als u  volledig bent gevaccineerd, 
een geldig herstelbewijs heeft 
of een negatieve testuitslag van 
 maximaal 24 uur oud. Testen 
blijft gratis voor iemand die geen 
 herstel- of vaccinatiebewijs heeft.
Voor alle informatie over het ver-
krijgen van zo'n bewijs raadpleeg 
de site van de rijksoverheid:
https://coronacheck.nl
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Ontmoet, kijk en beleef!

Weer een kort uitstapje waarbij u later wordt opgehaald en eerder wordt 
thuisgebracht dan u misschien gewend bent. Nadat u bent opgehaald ver-
trekken we naar een locatie in de regio waar u getrakteerd wordt op een 
gezellige lunch.

Woensdag

27
oktober

Verrassingslunch

 € 38,00 of € 45,60*

Al uw zintuigen worden geprikkeld vandaag. Meer dan 230 zelfspelende 
muziekinstrumenten zoals speeldozen, straatpiano’s en draaiorgels prikkelen 
uw oren en ogen. De collectie dateert vanaf 1860. Verder nemen we u mee 
op reis langs de Veluwse streekhistorie. U krijgt een rondleiding met demon-
stratie in de muziekzaaal en hoort en ziet u een groot aantal van de instru-
menten in bedrijf. Vanaf de tribune heeft u gegarandeerd goed zicht. 

U mag vandaag op eigen gelegen-
heid richting ontmoetingscentrum 
“Mei” waar u om 12.00 uur wordt 
verwacht voor de lunch.  
Aansluitend nemen we u mee terug 
in ”de tijd van  vroeger” in een show 
vol  cabaret, humor en herinnerin-
gen van de jaren 50, 60 en 70. Een 
middag vol herkenning, een lach en 
gezelligheid. Om ongeveer 16.00 uur is het weer afgelopen. 
Indien u niet de mogelijkheid heeft om op eigen gelegenheid naar de Mei 
te komen dan kunt u worden opgehaald. Dit kost € 4,00 uit en thuis (aan de 
chauffceur gepast betalen a.u.b.) 
Adres Mei: Winston Churchilllaan 31, Spijkenisse-Noord.

Zaterdag

23
oktober

Verrassingstocht

 € 54,95 of € 64,95*

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

Zaterdag

30
oktober

Lunch de Mei + Theatershow Terug naar vroeger

€ 25,00 of € 30,00*

Woensdag

3
november

Kijk- en luistermuseum Bennekom

€ 40,00 of € 48,00* 

Na de koffie en de lunch neemt 
Glasblaasentertainer Willem 
Buyse u mee in een specta-
culaire show met humor en 
magie. een spectaculaire vorm 
van glasblazen waarbij door 
vuur, glas, magic en vakman-
schap fascinerende glascreaties 
ontstaan . . . en u kunt hier 
getuige van zijn en zelfs deel-
nemen! Bent u degene die zelf 
mag blazen en uw eigen creatie 
mee naar huis mag nemen?

Zaterdag

6
november

Glasblaasentertainment + lunch 

€ 53,75 of € 64,50*

Maandag

8
november

Modeshow + Lunch bij Kloostermode in Boskoop 

€ 18,65 of € 22,40*

Samen de nieuwste collectie 
bekijken! Een gezellige ladies-
day in Boskoop met koffie en 
gebak, een modeshow, lunch, 
vertier, tijd om te shoppen 
en als afsluiting een lekker 
 advocaatje, misschien wel 
met slagroom. Natuurlijk 
 mogen de heren ook mee 
voor de goedkeuring. Heeft 
u er al zin in? Geef u snel 
op. Het aantal plaatsen is 
 beperkt.

Woensdag

10
november

Visje eten bij Simonis in Scheveningen

€ 38,90 of € 46,70*

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

Zaterdag

13
november

Verrassingstocht

 € 54,95 of € 64,95*

Zoals altijd zijn onze 
verrassingstochten 
een groot succes. 
Er is een 
 programma voor u 
samengesteld dat 
alles heeft voor een 
leuk dagje uit! 
Gezelligheid, 
bezienswaardig-
heden, lekkernijen 
en mooie routes. 
Niets houdt u meer 
tegen om gezellig 
met ons mee te 
gaan!
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De Prullenkast is weer helemaal in 
de sfeer voor Kerstmis. 
Te midden van de gezellige versie-
ringen geniet u van een uitgebreide 
High-tea. 
Onze ervaring is dat u een gevulde 
middag heeft waar de innerlijke 
mens niets te kort komt.

U wilt er vast en zeker 
met de feestdagen 
weer op uw “Kerst”best 
bijzitten. Vandaag gaan 
we weer kleding passen 
bij het alom bekende
 kledingwarenhuis 
 Konijnendijk waar u 
vakkundig weer he-
lemaal in het nieuw 
 gestoken kunt worden. 

We halen u vandaag later op dan u van ons gewend bent en trakteren u op 
een lunch op de S.S. Rotterdam. Aansluitend maken we een rondrit door 
Rotterdam die dan door de aankomende schemering mooi verlicht zal zijn. 

Woensdag

24
november

Winkelen bij Konijnendijk 

€ 17,50 of € 20,40*

Woensdag

7
december

Lunch S.S. Rotterdam en rondrit Rotterdam 

€ 36,50 of € 43,80*

Na de lunch ergens in het Brabantse land rijden we door naar Intratuin in 
Halsteren waar het zoals elk jaar weer helemaal in de sfeer van Kerstmis is. 
Geniet van de Kerstshow en vul uw boodschappenmandje met nieuwe ver-
sierselen voor de Kerst thuis. Heeft u niets nodig? Ook zonder aankopen is 
het een feest om hier rond te dwalen

Zaterdag

27
november

Verrassingstocht

 € 54,95 of € 64,95*

Zoals altijd zijn onze verrassings tochten best wel een 
groot succes. 
Er is speciaal voor u een  programma samen gesteld 
dat  alles in zich heeft voor een leuk dagje uit! 
Gezelligheid, bezienswaardigheden,  lekkernijen en 
mooie routes. Niets houdt u tegen om gezellig met 
ons mee te gaan!

Woensdag

1
december

Kerst bij Intratuin Halsteren

€ 17,00 of € 20,40*

Zaterdag

4
december

KerstHigh tea in de Prullenkast

€ 47,95 of € 57,55*

Zaterdag

18
december

Theateruitje

€ 90,00 of € 108,00*

Als afsluiting van een veelbewogen jaar willen we u meenemen naar een 
spectaculaire show. Welke dat zal zijn is bij het uitkomen van deze krant 
nog niet bekend. Indien u zich hiervoor al wilt inschrijven dan kan dat. Wij 
zullen u dan zodra we meer weten u daarvan op de hoogte stellen. De prijs 
voor dit uitstapje is voorlopig nog een indicatie.

Woensdag

17
november

Statenbijbelmuseum Leerdam 

€ 33,50 of € 40,20*

Deze werkelijk unieke 
 collectie bevat een belang-
rijk deel van Nederlands 
cultureel-religieus histo-
risch erfgoed aan (zeer) 
oude Bijbels. Het museum 
geeft een beeld van 450 
jaar Bijbels (1500-1950). 

Een aantal is versierd met soms kleurrijke illustraties, minuscule details 
en flonkerend bladgoud. Vooral de Statenbijbel was van grote invloed 
op het Nederlandse volksleven.. De collectie is het resultaat van veertig 
jaar  verzamelen en omvat honderden merendeels Nederlandstalige oude 
 bijbels gedrukt in de periode van het jaar 1538 tot 1950. Uw gids kan u 
met zijn verhalen hier alles over vertellen.

Zaterdag

20
november

Bakkerijmuseum Hattem met bakkerslunch

€ 55,00 of € 66,00*

Na een heerlijke 
bakkerslunch, gaat 
u in dit sfeervolle en 
historische muse-
umtheater luisteren 
en kijken naar een 
verhaal vol humor 
en historie over het 
boeiende ambacht 
van de bakker, Na-
tuurlijk ziet u ook 
hoe de bakker de 
mooiste broden 
maakt. 

Het museum bestaat uit twee hoofdgebouwen, namelijk het "Pand" en 
het "Backhuys". Het Pand heeft het interieur van een 18e-eeuwse be-
drijfskeuken. Het Backhuys werd in 1985 gekocht en in 1987 onderdeel 
van het museum.


