
Ontmoet, kijk en beleef!

Na 15 jaar dragen Ankie en Supriti het stokje over

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

Met de SWO Servicepas 
kom je verder! 

Mevr. I. Kwant

Pasnr: 070112

Servicepas

Goudenregenplein 3
3203 BN Spijkenisse

www.swospijkenisse.nl
Tel: 0181 - 695 255

15,-€
t/m december

 2022

Slechts

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

Even voorstellen:
Margien  
Schreijgrond  
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Nieuwe collega Leer omgaan met een tablet Activiteitenkalender Vier de lente met een uitstapje

Ankie van Dijl en Supriti Oosthuizen zijn vrijwilligers in hart en nieren. Na 15 jaar 
in de werkgroep Anders Ouder Worden te hebben gezeten, nemen ze afscheid als 
vrijwilliger van deze vrijwilligersfunctie. 

Ankie is in de jaren '70 begonnen 
als vrijwilliger in het familiehuis van 
Daniel Den Hoed. 
In de jaren tachtig is Ankie als 
vrijwilliger bij de SWO gekomen. 

Eerst als gastvrouw in de Marcken-
burgh, later als  betaalde kracht op 
de administratie bij SWO. Hier heeft 
ze tot aan haar pensioen in 2010 
gewerkt.  

Supriti, met Arubaanse, Surinaamse 
en Nederlandse roots, een echte 
wereldburger zoals ze zelf zegt, 
heeft jarenlang voor de klas   
gestaan in Pernis en later op de 
Meeuwenplaat in Hoogvliet. 

Beide dames zijn in 2007 bij de 
werkgroep Anders Ouder Worden 
terecht gekomen, onder de toen 
nog bezielende leiding van Joke van 
Poucke. 
 
In deze werkgroep werden inter-
culturele middagen georganiseerd. 
Deze middagen waren bedoeld 
om senioren met verschillende 
 culturele achtergronden kennis te 
laten maken met elkaars gewoontes 
en gebruiken.  
 
Later werd dit omgedoopt tot de 
culturele middag waar heel veel 
verschillende thema’s aan bod 

 kwamen. Als er wordt gevraagd 
naar de meest memorabele middag 
raken de dames niet uitgesproken. 
“Zoveel” roepen ze in koor.  
"De dromen-meneer, bijvoorbeeld."  
“Oja en een zangkoor, succes 
 verzekerd”.  
De zeebioloog niet te vergeten. Met 
Zadkine deden we ook altijd een 
 intergenerationele middag. Ook 
heel leuk. Eigenlijk te veel om op te 
noemen. 

Waarom vrijwilligerswerk? 
Het geeft zoveel voldoening. En 
waardering. Supriti zegt: “Ik was het 
meest blij als de mensen met een 
glimlach naar huis gingen en tegen 
mij zeiden: “Wat was het weer een 
leuke middag”. Daar doe je het 
voor. De mensen verheugen zich er 
op, we maken ze blij vult Ankie aan.

Is er veel veranderd in de 15 jaar 
dat deze middagen georganiseerd 
werden of in het vrijwilligerswerk 
in het algemeen?  
"Het zelfsturend worden. Eerst 
werd de werkgroep aangestuurd 
door Joke, in de loop der tijd 
 werden we steeds zelfsturender. 
We waren een geolied team." 

Wat willen ze hun opvolger mee 
geven?  
“Zorg dat er een goed team samen-
gesteld wordt. Met goede taak-
verdeling en de juiste dynamiek”. 
Laat niet één iemand de kar 
 trekken." 
 
Hoewel de beide dames het 
 moeilijk vinden om hun “kindje” los 
te laten, wensen ze hun opvolgers 
heel veel succes en ze komen zeker 
langs als de middagen weer van 
start gaan. 

Noot: Omdat wegens omstandig
heden nog geen hele grote  groepen 
in de Mei ontvangen kunnen 
 worden, is het nog niet duidelijk 
wanneer de  culturele middagen 
weer van start zullen gaan.
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Mogen we u voorstellen:  Margien Scheijgrond
Sommigen van jullie zullen al 
 hebben kennisgemaakt met haar 
als sportdocent voor onder an-
dere MBVO en BreinFit: Margien. 
Vanaf maandag 11 april is zij naast 
sportdocent, ook onze nieuwe 
collega op de afdeling Welzijn en 
gaat ze zich samen met Monica, 
Arlette en Astrid bezighouden 
met het  organiseren van gezellige 
 activiteiten en sport voor u. Voor 
de redactie van het SWO-krantje 
een goede reden om Margien wat 
vragen te stellen om haar (wat 
beter) te leren kennen.

Een enthousiaste wervelwind, dat 
is de eerste indruk die ik krijg als 
Margien zich voorstelt: Pretoogjes, 
nieuwsgierig en heel open, dat is de 
eerste impressie die ik heb, wanneer 
ik kennismaak met haar.

Margien is 41 jaar en moeder van 
een zoon van 13. Zij heeft vroeger 
met kinderen gewerkt in de jeugd-
hulpverlening, maar door alle ver-
anderingen daar, die niet altijd even 
prettig waren, is ze gaan kijken naar 
iets waar haar hart sneller van ging 
kloppen. ‘Dat werd sport’,  vertelt 
Margien. ‘Ik heb altijd wat met 

sport gehad. Ik heb bij een klein-
schalig sportcentrum gewerkt. Hier 
gaf ik tot voor kort les aan groepjes. 
Via-via heb ik het afgelopen jaar 
ook kennis gemaakt met de SWO, 
om ouderen sport te geven en dit 
vind ik een hele leuke groep om les 
te geven.’ 
Eigenlijk is het verhaal van Margien 
een klassiek:’ ik-heb-van-mijn- 
hobby-mijn-werk-gemaakt-verhaal’. 
‘Ik ben om me heen gaan kijken 
naar waar ik echt blij van word en 
dat is sport. Toen ben ik een oplei-
ding gaan doen tot fitnesstrainer A.’

‘We weten allemaal dat bewegen 
goed is voor je gezondheid en ver-
kleint het de kans op allerlei klach-
ten als diabetes of hart- en vaat-
ziekten. Tegenwoordig willen we 
in deze maatschappij allemaal fit 
blijven en de ouderen van nu, kun 
je eigenlijk niet meer verge lijken 
met de ouderen van vroeger. Men-
sen staan vaak nog vol in het leven. 
En mensen daarmee helpen, door 
met fysieke uitdagingen te komen 
en daarnaast een stukje sociale 
interactie met elkaar aan te bieden, 
dat vind ik heel mooi en daar word 
ik blij van.’

Naast Fitnesstrainer A, heeft 
 Margien ook extra cursussen 
 gedaan op het gebied van ouderen-
sport. Dit gaat haar ongetwijfeld 
van pas komen in haar nieuwe 
functie bij Welzijn. Omdat ze al 
 lesgaf bij de sport van de SWO, 
kwam Margien in beeld als col-
lega. ‘Ik ga allerlei dingen doen bij 
 Welzijn. Ik ben een creatief mens, 
dus het lijkt me super om allerlei 

activiteiten te bedenken! Ik heb er 
echt heel veel zin in’, besluit Mar-
gien.

Op pagina 4 en 5 van deze krant 
vindt u ons overzicht met alle vaste 
activiteiten. Wilt u kennismaken 
met Margien, kijkt u hier dan eens 
en dan komt u haar ongetwijfeld 
een keer tegen!

SWO krijgt rapportcijfer 7,7 van u

De afgelopen twee jaar ging dit 
onderzoek door corona en de daar-
opvolgende lockdowns over een 
 bijzondere periode: de noodzaak 
van creatief en out-of-the box- 
denken, was nog nooit zo groot. 
Veel activiteiten en diensten, die 
normaliter werden georganiseerd, 
konden nu niet of slechts beperkt 
doorgaan. Voorbeelden hiervan zijn 
de klussenservice en de uitstapjes.

Voorgaande jaren
Voor corona scoorde de SWO een 
7,9. Dat dit cijfer nu twee-tiende 
lager uitvalt, heeft onder andere 
te maken met het stilvallen van de 
klussendienst. Door Corona heeft 
dit nagenoeg helemaal stilgelegen. 
Voor een aantal mensen was dit erg 
lastig. 

Ondanks dat het lagere algemene 
eindcijfer, is het percentage deel-
nemers wat ons een 9 of hoger 

geeft, toegenomen met drie procent, 
van 22% in 2019 naar 25% in 2021.

Waardering
Op de vragen hoe mensen vonden 
dat ze te woord worden gestaan, 
de telefonische bereikbaarheid van 
de SWO en de mate van informatie-
voorziening, scoort de SWO over 
het algemeen goed. Waar mensen 
wel wat kritischer over zijn, is de 
mate waarin zij worden geïnfor-
meerd over activiteiten. Dit herkent 
de SWO: het informeren verloopt 
naast lokale nieuwsmedia, ons 
eigen krantje, site en (eigen) sociale 
media. Ondanks deze inzet in com-
municatie is er een beperkte groep 
die de SWO lastig kan bereiken.
Daarbij is het goed te vermelden 
dat een groot deel van deze telefo-
nische informatie wordt verzorgd 
door vrijwilligers van de front-office 
of vrijwilligers die activiteiten  
en/of diensten uitvoeren. Dat 

maakt de hoge scores op “de wijze 
waarop medewerkers u te woord 
staan” en “voor u klaarstaan” wel 
heel bijzonder.

(Alternatieve) activiteiten
Ondanks het aantal lockdowns 
die er zijn geweest, hebben veel 
 mensen meegedaan aan activi-
teiten die wel doorgang konden 
vinden en deze werden in het 
algemeen ook gewaardeerd. Soms 
konden mensen lastig deze vragen 
beantwoorden, omdat de activiteit 
waaraan zij normaliter deelnemen, 
was stopgezet door corona.

De SWO heeft tijdens de lockdown-
periode gekeken naar dingen die 
wel konden en hoe mensen  konden 
worden bereikt en één van de 
activiteiten die daar uit is voortge-
vloeid, is de Koffiebus. De gedachte, 
dat als mensen niet naar de SWO 
konden komen, de SWO wel naar 
de mensen komt, sloeg aan. De 
Koffiebus wordt met regelmaat 
 aangevraagd en mensen waarderen 
dit initiatief enorm.
Ook is er voorzichtig begonnen 
met (deels) digitale activiteiten: Zo 
konden zaken als het Alzheimercafé 

en de Mantelzorgsalon vaak toch 
doorgang vinden. 
Waar en wanneer mogelijk werd er 
buiten gesport. 

Tot slot
Wat opvalt, is dat ondanks dat de 
afgelopen twee jaar anders zijn 
verlopen als gewoonlijk, het alge-
mene rapportcijfer dat de SWO 
krijgt van haar klanten niet sterk is 
gedaald ten opzichte van andere 
jaren. Veel mensen gaven aan, dat 
ze de inzet fijn vonden en hebben 
het extra werk dat de vrijwilligers 
en  beroepskrachten verzet hebben 
goed gezien en ook gewaardeerd.

Iedere twee jaar doet Stichting Welzijn Ouderen (SWO) onder-
zoek naar de tevredenheid onder haar klanten. Het onderzoek 
is nu ingevuld door 192 respondenten 72% van hen was vrouw 
en 28% van deze groep was man. De grootste leeftijdsgroep 
bestond uit personen tussen de 75 en 79 jaar.
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Gezocht:  enthousiaste 
gastvrouwen en  
gastheren 
voor het BuurTerras 
Het BuurTerras is een gezellige 
locatie aan de Hongerlandse-
dijk. Naast alle activiteiten die er 
plaatvinden kunt u er ook altijd 
binnenlopen voor een kopje 
 koffie, thee of een ander drankje.
Het BuurTerras draait geheel op 
enthousiaste vrijwilligers.  
De gastheren en gastvrouwen 
 bezetten overdag de bar en 
 zorgen dat alles op rolletjes loopt. 
Wij zouden graag ons gezellige 
team uitbreiden met nog meer 
gastheren of gastvrouwen. 

Lijkt het u leuk om mensen te 
helpen, zit u niet verlegen om 
een praatje en houdt u ervan de 
handen uit de mouwen te steken, 
neem dan contact met ons op. 
Bel met Astrid Langstraat voor  
meer informatie: 06-27007170. 
Of u kunt mailen naar  
a.langstraat@swospijkenisse.nl

samen houden we
corona onder controle

alleen

Klavertroef zamelt geld in voor Oekraïne

De oorlog in Oekraïne laat veel 
mensen niet onberoerd. Ook  
wij zijn onder de indruk van de 
beelden, die er dagelijks voorbij 
komen in de media. 

Er zijn allerlei acties op touw gezet 
om vluchtelingen en inwoners van 
Oekraïne te helpen met geld en 
middelen in natura. 
Ook binnen Nissewaard zijn er 
 allerlei initiatieven ontstaan.  

Zo is er bij de Boekenberg een 
 inzamelpunt van goederen geweest, 
zijn er mensen die optreden als 
tolk, hebben een aantal scholen 
acties gehouden en worden er op 
een aantal plekken in de gemeente 
vluchtelingen opgevangen. Onder 
andere in het Atlas hotel hebben 
deze mensen een plek gekregen. 

Bij de SWO heeft de klaverjasgroep 
“Klavertroef” op 7 maart jongst-

leden onder haar leden een inzame-
lingsactie gehouden voor giro 555 
en daarbij heeft het bestuur van de 
kaartclub de maandelijkse contri-
butie van haar leden geschonken. 
Daarbij komt het totale bedrag wat 
is gedoneerd op € 727,55 voor  
Oekraïne. Waarvoor dank!

Tevens is de SWO door de gemeente 
Nissewaard. gevraagd, om op 23 
maart vluchtelingen, die verblijven 
in het Atlas hotel in Spijkenisse, te 
vervoeren van en naar het stadhuis 
van Nissewaard aan de Raadhuis-
laan. Deze mensen konden op 
deze manier op een vlotte manier 
ingeschreven worden en geholpen 
worden met hun papierwerk.  

Nadien zijn de mensen van het 
stadhuis weer teruggebracht naar 
het hotel. 

Contact SWO

Goudenregenplein 3, 
3203 BNSpijkenisse

0181 - 69 52 55

www.swospijkenisse.nl

info@swospijkenisse.nl

facebook.com/SWOSpijkenisse

twitter.com/swo_spijkenisse

@swospijkenisse

Indien u in het bezit bent van 
de SWO Servicepas en u neemt 
 telefonisch contact met ons op, 
 gelieve de Servicepas bij de hand  
te houden

Vanaf vrijdag 6 mei start er in de 
Mei een computercursus met een 
tablet speciaal voor senioren. Een 
tablet is een mobiele computer met 
een aanraakscherm. 

Bent u nog niet zo bedreven met 
een computer, maar wilt u wel 
verder in de digitale wereld? Dat 
kan bij SWO. Het prettige van deze 
cursus is dat u een tablet in bruik-

leen krijgt, zodat u thuis verder kan 
oefenen. En mocht het u bevallen 
dan kunt u aan het eind van de cur-
sus de tablet voor een schappelijke 
prijs overnemen.  
 
De cursus wordt gegeven op de 
vrijdagmiddag om 13.30 uur in ont-
moetingscentrum Mei en  bestaat 
uit vijf bijeenkomsten. De kosten
voor deze vijf bijeenkomsten 

 bedragen € 40,00. U kunt ook later 
instappen. Is vervoer een probleem, 
neem dan gerust contact op met 
SWO voor de mogelijkheden. 
 

 
Voor meer informatie of aanmelden: 
telefoon 0181-695255 of via  
activiteiten@swospijkenisse.nl 

Tablet computercursus in de Mei met leen-tablets
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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

MBvO Mei  
(Meer Bewegen voor Ouderen) 
10.00-11.00 uur, 11.00-12.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal 
 
Mantelzorgsalon
Iedere 2e maandag van de maand
10.00-12.00 uur
Trefpunt Goudenregenplein 
Gratis

Conversatie Engels

12.45-14.15 uur, 14.30-16.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 35,30 of € 44,10* per 12 lessen

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

Internetcafé

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

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

Maandag (vervolg)

Breinfit
14.00-15.00 uur
Wijkcentrum Maaswijk (Maaswijk)
€ 42,30 of € 52,90*

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

Dinsdag

Line Dance beginners

09.30-10.45 uur
Dansschool Norbert van Wijk 
(Centrum)
€ 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

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

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

Leeskring

10.30-12.00 uur
17 mei, 21 juni, 26 juli
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 34,40 of € 42,95* per jaar

Dinsdag (vervolg)

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

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

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

Schaken
13.00-17.00 uur
Boekenberg (achteringang)
Gratis of € 1,00* per keer

Fit en Sportief
13.15-14.15 uur
Sporthal De Akkers
€ 39,95 of € 49,15

Poëziekring
13.30-16.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Bij het ter perse gaan van deze krant
waren de prijs en data nog niet 
bekend. Informatie volgt via de SWO.

Bowlen
14.00-15.00 uur en 15.00-16.00 uur

Bowlingbaan Spijkenisse
€ 24,75 of € 31,40* per 2 maanden 

Fit en Sportief medisch
14.15-15.15 uur
Sporthal De Akkers
€ 39,35 of € 49,15*

Dinsdag (vervolg)

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

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

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)
Gratis of € 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

Breinfit
14.45-15.45 uur
Dansschool Norbert van Wijk  
(Centrum)
€ 42,30 of € 52,90*

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 06-83582981. 

Wijkrestaurant De Akkers
Inloop vanaf 17.00 uur
Wijkcentrum De Akkers (Akkers)
€ 5,00* per keer
Wilt u mee eten? Geeft u zich dan 
op via de SWO

 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, 
0800-1417.
 

Donderdag (vervolg)

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

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

Conversatie Engels

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

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

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

Jeu de Boules
Start vanaf 5 mei
13.30-15.30 uur
Tuin van de aanleunwoningen 
Marckenburgh (Groenewoud)
Gratis of € 1,50* per keer

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

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

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

Vrijdag

Wandelen

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

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

Klaverjasclub de Meierei
10.00-12.30 uur
€ 7,50 per maand
Graag aanmelden bij Coby, 
06-22237793 of info@demeierei.nl
In de maanden juni, juli en augustus 
is er vrije inloop.
Kosten:  € 2,50 per keer

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

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

MBvO Marckenburgh
(Meer Bewegen voor Ouderen)
11.00 -12.00 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
€ 30,75 of € 38,45* per kwartaal

Boodschappen Pendelbus
Opstappen bij Serreburgh of de 
Marckenhof voor winkelcentrum 
Sterrenhof
Vertrek vanaf 11.00 uur Serreburgh, 
vanaf 12.00 Marckenhof.
Gratis

Vrijdag (vervolg)

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

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

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

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

Tabletcursus (met leentablets)

13.30-15.30 uur inloop
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 40,00 per vijf keer

Zondag

Bingo/Dansant
15 mei. Zomerstop tot september
13.30-16.30 uur

Zaal open 13.00 uur
€ 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 en voorwaarden uitstapjes 
Op deze en de volgende twee pagina’s vindt u een overzicht van ons aanbod in uitstapjes. 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. 
Op het moment dat u zich aanmeldt voor een uitstapje gaat u akkoord met de algemene voorwaarden voor 
uitstapjes georganiseerd door de SWO. Deze voorwaarden zijn in te zien op het kantoor van SWO of op onze 
website www.swospijkenisse.nl

Wachtlijst
Indien een uitstapje vol is kunt u zich op de wachtlijst laten zetten. Bij de planning van nieuwe uitstapjes wordt 
altijd rekening gehouden met de wachtlijsten. En het kan voorkomen dat een uitstapje indien mogelijk vaker 
 gereden gaat worden.  Mensen die op de wachtlijst staan hebben dan altijd voorrang op een uitstapje met 
 dezelfde bestemming.
 
Prijzen
Bij elk uitstapje staan twee prijzen. Indien u in het bezit bent van een geldige SWO Servicepas betaalt u de eerst-
vermelde prijs; de prijs met het sterretje (*) is de prijs die u betaalt als u geen SWO Servicepas heeft.  
De SWO Servicepas kost € 15,- per kalenderjaar. De prijzen zijn altijd inclusief vervoer, kopje koffie of thee en 
indien van toepassing entree en lunch, tenzij anders vermeld.

Verklaring 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

Woensdag

18
mei

Modeshow + lunch bij Kloostermode in Boskoop

 € 18,50 of € 22,50*

Zaterdag

14
mei

Verrassingsvaartocht in de Biesbosch

€ 55,00 of € 66,00*

Zaterdag

7
mei

Keukenhof 

€ 55,00 of € 66,00*

Tijdens deze mooie rondrit  maken 
we kennis met de vele gezichten van 
het  water, waar het eiland Voorne-
Putten door  omgeven wordt: de 
dijkdoor braken door het wassende 
water, de meren,  ontstaan door 
de aanleg van dijken en de Delta-
werken, die nu veelal toeristische 
trekpleisters zijn en de zee met de 
 duinen als natuurlijke zeewering. 
Onderweg stoppen we natuurlijk voor een lekker bakkie (inclusief) en 
 lunchen we in  Zuidland bij Slands bakkie (exclusief).

Keukenhof, het leukste en fleurigste dagje uit! Dit voorjaar staan er 
meer dan 7 miljoen bloembollen in bloei met wel 800 verschillende 
soorten  tulpen. Een unieke en onvergetelijke belevenis. U kunt genieten 
van  spectaculaire bloemenshows, verrassende inspiratietuinen, unieke 
kunstwerken en geweldige evenementen. Vergeet vooral de Tulpomania 
 tentoonstelling in het Juliana Paviljoen niet.

Dinsdag

10
mei

Lunchen bij Horecavakschool En Garde 
in Rotterdam

€ 37,00 of € 44,00*

Woensdag

4
mei

Rondrit Voorne-Putten over de dijken 
inclusief koffie met iets lekkers 

€ 20,00 of € 24,00*

Welkom bij En Garde, het 
eigen restaurant van de 
 Horecavakschool. Schuif 
aan voor een heerlijke 
 warme lunch terwijl u wordt 
 bediend door de leerlingen 
van de vakschool. Voor u 
een lekkere lunch en voor 
de  leerling een goede les. 
Eénmaal weer thuis hoeft u 
alleen maar een boterham 
te eten. De warme hap heeft u al gehad. 

We gaan weer varen. Dit keer in de Biesbosch. 
Geniet van de prachtige natuur die het  gebied 
rijk is. 
Beleef het avontuur en gezelligheid en het 
schitterende gebied vanaf het water. Gaat u 
ook weer mee? U wordt thuis opgehaald en 
ook weer thuisgebracht. Ook voor de lunch 
wordt gezorgd.

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. Natuurlijk mogen de heren ook mee 
voor de goedkeuring van uw keuze. Heeft u er al zin in? 
LET OP!! Deelnemers die nog op de wachtlijst staan voor dit uitstapje 
 hebben voorrang. Helaas kunnen we niet iedereen die op de wachtlijst 
staan plaatsen.

Wij zijn blij dat het corona
virus al een heel eind is terug

gedrongen en dat we weer 
uitstapjes  kunnen organiseren 
voor u. Echter is het virus nog 

niet     verdwenen uit onze samen
leving en willen wij u daarom 

 vriendelijk verzoeken om, 
 wanneer u meegaat met een van 

onze reisjes, in de bus een  
mondkapje op te zetten.  

Zo houd en we veilig met en 
voor elkaar. Alvast dank voor uw 

m edewerking en uw begrip.
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Ontmoet, kijk en beleef!

Dinsdag

7
juni

Lunch in Mei + koffie met gebak toe

€ 12,50 of € 15,00*

Zaterdag

28
mei

Vaartocht Vinkeveen 

€ 55,00 of € 66,00*

Zaterdag

21
mei

Workshop Bosch Bossche bollen maken  
in Den Bosch 

€ 60,00 of € 72,00*

Altijd zelf een carrière als 
bakker geambieerd? Hier 
leer je de fijne  kneepjes 
van het vak. Een heerlijke 
workshop in het maken van 
de echte Bossche bollen! 
Hierna is nog voldoende tijd 
om Den Bosch te ontdekken 
met zijn gezellige straatjes, 
het historische centrum met 
de machtige  
Sint-Jans Kathedraal. 

Woensdag

25
mei

Wijn- en aspergeboerderij De Santspuy + lunch

€ 52,00 of € 62,00*

Bezoek het witte goud. In een 
 landelijke omgeving, even buiten 
 Etten-Leur staat wijn- en asperge-
boerderij De Santspuy. Hier draait 
alles om de mooie dingen van het 
leven. Verse kwaliteitsproducten, 
gezond en lekker eten. Na de lunch, 
natuurlijk met aspergesoep, wordt 
er van alles verteld over de asperges, 
de wijn en likeuren. U maakt een 
wandelingetje langs de wijngaard 
en de aspergevelden, ziet hoe de 
 asperges worden gesorteerd en u krijgt een likeur en wijnproeverijtje. 
Daarna kunt u in het boerderijwinkeltje deze heerlijke streekproducten 
nog eens bekijken en wellicht iets aanschaffen voor thuis. 

Geniet u ook zoveel van de natuur? Wist u dat Voorne-Putten het soorten-
rijkste duingebied van West-Europa is? We maken een rondrit langs de 
prachtige natuur die deze omgeving rijk is. Door de afwisselingen van 
droog en nat, hoog en laag, 
 zonnig en schaduwrijk voelen 
heel veel verschillende planten 
en dieren zich thuis in de natuur 
op Voorne-Putten. Stap even uit 
en maak een wandelingetje door 
de beeldschone natuur. Tussen-
door gaan we lekker lunchen bij 
het Tramhuys in Hoogvliet. De 
lunch is inbegrepen.

Zaterdag

4
juni

AlpacaFarm

€ 45,00 of € 54,00*

Altijd al een alpaca van dichtbij willen zien? Dat kan op deze alpaca-
boerderij. De alpaca is familie van de kameel. Net zoals de lama. Alpaca’s 
zijn zacht en hebben hele fijne wol die net zo zacht is als zijde. Er wordt 
van alles verteld over deze dieren en daarna zullen we deze dieren uit de 
hand laten eten en mogen ze geaaid worden.

Wilt u er even tussen uit 
en heeft u behoefte aan 
gezelschap? Kom dan  
gezellig lunchen in de 
Mei. Onze vrijwilligers 
verzorgen een eenvou-
dige doch heerlijke lunch 
met koffie en appelgebak 
toe. U kunt hier op eigen 
gelegenheid naar toe 
 komen. 

We kunnen u ook  ophalen en weer thuisbrengen. Dit kost € 2,00 per rit  
(€ 4,00 in totaal). Geeft u dat dan aan bij uw aanmelding.Een heerlijk uitje op het water. 

Niets is zo afwisselend als de 
Vinkeveense Plassen en haar 
omgeving. De weidsheid van de 
grote plas wisselt zich af met 
smalle slootjes en slingerende 
riviertjes. Kijk uit over de groene 
polder. Luister en hoor de zang-
vogeltjes in het riet.

Woensdag

1
juni

Lunchen in Tramhuys + rondrit

€ 42,50 of € 51,00*

Zagterdag

11
juni

Huifkartocht met verrassende tussenstop

€ 55,00 of € 66,00*

Ziet u uzelf al helemaal zitten? De kletterende paardenhoeven, de 
s chitterende natuur die rustig aan u voorbij trekt en een fijn gezelschap in 
de kar. Tussendoor een leuke en verrassende stop om wat te drinken of te 
bekijken en er zijn vast wel mooie fotomomentjes. Klinkt ultiem en dat is 
het ook! 
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Woensdag

22
juni

Vis je eten bij Simonis in Scheveningen

€ 45,00 of € 54,00*

Zaterdag

25
juni

Verrassingstochtje op het water

€ 55,00 of € 66,00*

Colofon
Aan deze krant hebben 
meegewerkt:
 
Teksten:
Els Kemper  
Annelies Vrinten 
Arlette Franses

Fotografie
Olena Assenberg,
       (www.olenafotografie.nl)
Envato.com, stockfoto's

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

Techniek en opmaak:
Annelies Vrinten
Rienk van ‘t Hullenaar

€ 15,95

 5 maaltijden
voor de prijs van 3

slechts

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

Onze maalti jden zijn ambachtelijk  bereid 
en zonder toevoegingen. 
De maalti jden zijn tevens vegetarisch, 
zoutarm en gemalen te bestellen en 
worden grati s thuisbezorgd.

De maalti jden zijn eenvoudig te 
 verwarmen. Ook heeft  u de mogelijk-
heid om soep en/of een toetje mee te 
bestellen.

De lekkerste maaltijden

Voordelig thuisbezorgd

Meer info? Bel 0181 - 69 52 55
Of kijk op onze website: 
www.swospijkenisse.nl/maalti jden

Als meest 
smakelijk
verkozen

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 “doggybag” en eet u de rest lekker 
thuis verder op. 

We gaan weer  
varen . . . waarheen 
precies, dat blijft 
nog een verrassing. 
Maar dat we een 
hoop plezier en 
 gezelligheid beleven 
staat voorop. Gaat u 
ook weer mee?

Woensdag

29
juni

Aardbeienterras

€ 25,00 of € 32,00*

Bent u ook zo gek op de Hollandse 
Zomerkoninkjes? Struin zelf  tussen 
de aardbeien door en ontdek de 
wereld der zomerkoninkjes met 
zijn dikwijls verrassende feiten en 
weetjes! Kunt u zich niet inhou-
den dan kunt u zich uitleven in de 
 vernieuwde winkel met allerlei leuke 
aardbeienspulletjes. En natuurlijk 
aardbeien kopen voor thuis. Kunt u 
zich niet inhouden dan mag u ze ook 
meteen opeten.

Zaterdag

18
juni

Rondrit Stoomtram Katwijk-Valkenburg (ZH)

€ 52,50 of € 63,00*

Woensdag

15
juni

Rondrit Midden-Delfland + lunch Op Hodenpijl

€ 35,00 of € 42,00*

Een rondrit 
langs middel-
eeuwse lang-
gerekte  kavels 
door  sloten door-
sneden,  water 
dat vaak zo raar 
op hoogte ligt, 
authentieke 
dorpjes èn schit-
terende natuur-
gebieden.
Op een idyllische 
plek in Midden-

Delfland (Schipluiden), vindt u dit voormalige buurtschap Hodenpijl. Een 
bezoek aan het landgoed is de moeite waard. Niet alleen om op adem te 
komen in de lommerrijke achtertuin, maar ook voor een bezoek aan de 
Levende Buitenplaats die dagelijks open is voor het publiek. De stallen, de 
tuinen en de kas van deze boerderij voorzien het restaurant van groenten, 
kruiden, fruit, eieren en vlees. 

Een rit met de stoomtrein:  
een onvergetelijk avontuur. 
Ontdek, kijk, ruik en geniet 
van de sfeer van vroeger. 
Bij de Stoomtrein Katwijk 
Leiden beleef je het! Stap 
in voor een ritje en tuf mee 
voor een rondje langs het 
Valkenburgs meer, Een reis 
in een stoomtrein is pure 
nostalgie en een heerlijk 
dagje uit.


