
Ontmoet, kijk en beleef!

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

Rijdt nu al een 
paar maanden 
rond in  
Nissewaard 
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Lekker een 
puzzel maken in 
het zonnetje! 
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 Ga mee op  
avontuur in 
eigen land!
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Doet u gezellig 
mee met ons in 
de zomer?
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ANWB AutoMaatje Zonnepuzzel Activiteiten in de zomer Uitstapjes

Genieten van de zomer bij de SWO!

Voor u ligt de zomerkrant van SWO. 
Een krant boordevol informatie, 
uitstapjes en activiteiten voor de 
maanden juli en augustus. 
 
Een aantal weken waar, in  
voorgaande jaren, de meeste  
reguliere activiteiten stil kwamen te 
liggen en gezellige zomeractiviteiten 
worden georganiseerd. 

Deze zomer gaan sommige van 
onze (beweeg)activiteiten door en 
sommige in instuifvorm. Daarnaast 
 organiseert de SWO een aantal 
bijzondere zomeractivi teiten.  
 
We organiseren ook dit jaar weer 
speciale zomerse activiteiten waar 
u  sámen met uw kleinkinderen aan 
kunt deelnemen en evenementjes 

waar ontmoeten en gezelligheid 
voorop staan.

Ook de uitstapjes-werkgroep heeft 
wederom ontzettend haar best 
gedaan om in de maanden juli en 
augustus fijne , lekkere, originele en 
gezellige uitstapjes voor u te  
organiseren.  
Hoewel het steeds moeilijker wordt 

om, vanwege de stijgende brand-
stofprijzen en de hoge prijzen in 
de horeca, enigszins betaalbare 
uitjes te organiseren, is het door de 
enorme creativiteit van deze werk-
groep toch weer  gelukt om een 
afwisselend programma samen te 
stellen. 
 
Wij wensen u een fijne zomer toe.

Met: activiteiten, uitstapjes, vermaak voor oud en jong, ontmoeten, bewegen en nog veel meer!

UW ROLLLATOR
NAGEKEKEN MET
EEN GLIMLACH
DOOR ONZE VAKKUNDIGE VRIJWILLIGERS

Veiligheid is ook voor uw rollator erg 
belangrijk. Geef daarom uw rollator ieder 
jaar een APK’tje bij de SWO.

veilig

€
betaalbaar vakkundig

Kosten zijn € 2,75 met een SWO servicepas 
en € 3,75 zonder SWO servicepas. Let op: dit 
is zonder eventuele materiaalkosten.

Meer informatie of een afspraak 
maken? Bel 0181 – 69 52 55.

Foto's: linksboven, linksonder en rechtsboven Olena Assenberg Olenafotografie.nl
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Wat is ANWB AutoMaatje?
ANWB AutoMaatje is een nieuwe 
vervoersservice in de gemeente 
Nissewaard speciaal bedoeld om 
minder mobiele plaatsgenoten die 

geen gebruik kunnen maken van 
het al aangeboden vervoer in de 
gemeente Nissewaard, op verzoek 
te vervoeren. Vrijwillige chauffeurs 
gebruiken daarvoor hun eigen auto. 

ANWB AutoMaatje Nissewaard

Inmiddels verzorgen SBO Bernisse en de SWO al een tijdje 
ANWB AutoMaatje.
Minder mobiele inwoners in Nissewaard kunnen zich  
aanmelden als deelnemer van ANWB AutoMaatje. 

Het vervoer van de deelnemer 
hoeft zich niet te beperken tot een  
bezoek aan het ziekenhuis of dokter 
maar kan ook gewoon een leuk 
uitje als een bezoekje aan de  
kapper of een familielid zijn.Dat kan 
in, maar ook buiten de stad zijn.  
Aanmelden voor ANWB autoMaatje 
is gratis , de deelnemer betaalt 
 alleen een onkostenvergoeding van 
€ 0,35 per kilometer per rit aan de 
vrijwilliger. 
Het doel van ANWB autoMaatje is 
om mensen die nu vaak gedwongen 
thuis zitten, omdat ze bijvoorbeeld 
minder mobiel zijn, weer te laten 
deelnemen aan het sociaal maat-
schappelijk verkeer. Naast vervoer 
is het persoonlijk contact van groot 
belang en een manier om inwoners 
van de gemeente Nissewaard met 
elkaar in contact te brengen.

Zo werkt het
U neemt tenminste 2 maar liever 
meer werkdagen voordat u ergens 
naartoe gebracht wilt worden 
contact op met het planbureau van 

ANWB AutoMaatje. Dit planbureau 
wordt georganiseerd door Stichting  
Welzijn Ouderen Spijkenisse (SWO) 
en Service Bureau Ouderen (SBO) 
uit Bernisse.  
U geeft aan waar u naar toe wilt 
gaan, op welke dag en op welk 
tijdstip. De planners zoeken dan 
voor u een door de SWO en SBO 
erkende vrijwilliger uit de groep 
chauffeurs die u op dat tijdstip kan 
rijden. Ook maken ze een schatting 
van de kosten. Deze zijn € 0,35 per 
gereden kilometer, plus misschien 
parkeerkosten. Na afloop rekent u 
de kosten af met de vrijwilliger, het 
liefst contant. 

Ritje nodig? Boek op tijd. 
U kunt uw verzoek mailen naar 
info@anwbautomaatjenissewaard.nl 
o.v.v. uw adres en telefoonnummer 
of bellen met 085-0410146. Wij zijn 
bereikbaar op iedere werkdag van 
9.00 uur-17.00 uur. 

Meer informatie is ook te vinden op 
www.anwbautomaatjenissewaard.nl

Strike! Breng een nieuw lid mee  
en speel een maand gratis mee met de bowling!

Bowling bij de SWO is gezellig!  
U speelt met elkaar voor een uur of 
voor twee uur op de dinsdag middag 
tussen 14.00-15.00 uur of  
15.00-16.00 uur (of zoals eerder 
gezegd beide uren) en daarna kunt 
u nog een drankje met elkaar doen 
als u dat wilt. 
Of zit u al bij onze bowling en heeft 
u mensen in uw omgeving die net 
als u van gezelligheid en bewegen 
houden?

Dan hebben wij nu een leuke actie 
voor u. Neem uw vrienden,  
kennissen of familie mee en  
wanneer zij mee gaan doen met 
onze bowling speelt u een maand 
lang gratis mee!

Het is een prettige manier om met  
elkaar in beweging te blijven. 
We spelen in het Party- en 
 Bowlingcentrum Spijkenisse aan de 
Hoogwerfsingel 2 in  Spijkenisse. 

Wegens vakantie van vrijwilligers, 
personeel en evenementen is de 
Mei op sommige dagdelen in de 
maanden juni t/m augustus  gesloten. 

Hieronder ziet u precies wanneer:
 

Dinsdagmiddag 
19 juli

Woensdagochtend
13 juni t/m 21 augustus

Woensdagmiddag 
Restaurant ‘Meibloem’ gesloten, 
m.u.v. 29 juni (Haringfeest) en  
27 juli (BBQ)

Donderdagochtend
Juli en augustus

Vakantie- en zomersluiting MEI

Prijsverhogingen 
De afgelopen jaren zijn wij geconfronteerd met prijsstijgingen en extra 
 kosten. Hierdoor zijn ook wij genoodzaakt onze prijzen te verhogen. Dit 
geldt met name voor de beweeg activiteiten, maar ook voor de overige  ac-
tiviteiten zijn er prijzen v erhoogd. Hieronder vindt u een overzicht van alle 
prijzen met ingang van 1 september 2022: 

Activiteit Met Servicepas Zonder Servicepas

Stoelyoga € 42,50  € 53,00 
Tai Chi € 60,00  € 71,00
MBvO € 37,50  € 45,00 
Line Dance € 37,50  € 45,00 
Fysiogym € 37,50  € 45,00 
GALM € 42,50  € 53,00 
Combigym € 37,50  € 45,00 
Senioren Sportief € 42,50  € 53,00 
Wereld Dansen € 37,50  € 45,00 
Breinfit € 37,50  € 45,00 
Fit en Sportief € 42,50  € 53,00 
Zumba Gold € 37,50  € 45,00 
Bowlen € 26,00  € 34,00 
Koersbal € 5,70  € 7,50
Jeu de Boules € –    € 1,50 
Crea € 4,25  € 5,65 
CD'tjes  € 1,75  € 3,00 
Culturele Middag € 3,00  € 5,00 
Handwerkclub € –    € 1,00 
Quilten € –    € 1,00 
Tekenen/schilderen € –    € 1,00 
Sjoelen € –    € 1,00 
Spelletjesmiddag € –    € 1,00 
Tablet cursus € 40,00   € 55,00 
Windows Cursus € 52,50  € 68,00 
Internetcafe € –    € 2,00 
Restaurant Meibloem € 8,50  € 11,00 
Thema Meibloem € 11,50  € 13,50 
Bingo Dansant € 7,50  € 8,50  
Engels € 40,00  € 50,00 
Leeskring € 34,38  € 42,97
Klaverjasslang € 9,00  € 11,00 

Foto: Olena Assenberg Olenafotografie.nl
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Oproep voor klaverjasleden
Kom gezellig klaverjassen in  
Wijkcentrum Noord!

Op maandagmiddag klaverjassen we 
in Wijkcentrum Noord  (Schiekamp). 
Gezelligheid staat hier voorop! 
Komt u ook meespelen met onze 
klaverjasslang? 
We spelen tussen 13.30 en 16.00 en 
de kosten bedragen € 9,- voor een 
half jaar.

Binnenkort start SWO in samen-
werking met VV Hekelingen Walking 
Football.
Met deze vorm van voetbal speelt u 
voetbal in een team, maar dan net 
even anders, zodat iedereen mee 
kan blijven doen. Het is een voet-
balvorm waarbij in wandeltempo 
wordt gespeeld. 
Er wordt niet gerend tijdens het 
spel. De focus ligt op coördinatie 

en motoriek. Ervaring met voetbal 
is niet nodig. En er is natuurlijk ook 
altijd tijd voor een goed gesprek of 
een kop koffie. 
De verwachting is dat we  medio 
september hiermee van start zullen 
gaan. 

Houd daarom onze website in de 
gaten voor meer informatie over 
start datum en tijdstip. 

Walking footballWalking football

Maak kennis met onze collega’s van de SBO
 Kijk ook eens op de website van onze 
collega-organisa� e SBO Bernisse: 
www.sbo-bernisse.nl voor diensten, 
ac� viteiten en vrijwilligerswerk bij de SBO

AKEN
AMERIKA
AMSTERDAM
ANTWERPEN
ARTIS
BALI
BEIJING
BERLIJN

BINGO
BOERENCAMPING
BREINFIT
CENTERPARKS
CHINA
CIRCUS
CRUISE
DENEMARKEN

DISNEYLAND
EFTELING
EUROMAST
GRONINGEN
IBIZA
JAPAN
LANZAROTE
LASVEGAS

LONDEN
MADRID
MAROKKO
MILAAN
OSLO
PARIJS
PRAAG
PRATER

ROME
SANFRANCISCO
SCOOTMOBIELCLUB
SPANJE
STAD
STRAND
TOKIO
VAARTOCHT

WALIBI
WASHINGTON
WENEN
ZWEDEN
ZWEMBAD

SWO Zonnepuzzel
Dingen om te doen en plaatsen 
om te bezoeken in de vakantie

Wanneer u vakantie heeft, kunt u heel 

veel dingen ondernemen. 

U kunt op vakantie gaan, een steden-

trip boeken of een cruise of u gaat met 

uw (klein)kinderen naar een pretpark 

of een dierentuin. In deze puzzel vindt 

u heel veel leuke ideeën om te gaan 

doen met uw zomerse vrije tijd!  

Veel plezier!

?

De overgebleven letters vormen een zin. Veel puzzelplezier!
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Vakantie  Specials 

In de maanden juli en augustus organiseert de SWO weer allerlei  
zomerse activiteiten voor u én workshops voor met uw (klein)kinderen 
samen! Samen gezellig lunchen in de Mei, het foodtruck- en  
vliegerfestival bezoeken, bingo of leren hoe je Jeu de boules speelt. 
Voor u staan er o.a. een creatieve ochtend, een barbeque of een  
workshop bloemschikken op het programma. Zien we u ook bij onze va-
kantiespecials? 
U kunt zich opgeven bij de SWO door een mailtje te sturen naar: 
activiteiten@swospijkenisse.nl of te bellen naar 0181 - 69 52 55

Vliegerfestival

Geniet van kraampjes, lekker 
eten en natuurlijk vliegers op 
het Vlieger- en foodtruck  
festival aan de Maasboulevard!

Zondag 
3 Juli

Bloemschikken

Samen met Lenie van Lenies 
Atelier maakt u een mooie  
creatie om mee naar huis te 
nemen! 
 
Prijs:€ 13,50 of € 15,00* 
Mei (Schiekamp)

Donderdag 
7 Juli 

10:30-12:30

Maandag 
11 Juli 

14:00-16:00

Jeu de Boules

Samen met uw (klein)kinderen 
Jeu de Boules leren spelen. 
Hoe doen die gekke Fransen dit 
spelletje toch?  
 
Prijs:€ 2,50 p.p.
Marckenburgh (Groenenwoud)

Zomerse lunch

Gezellig lunchen in de Mei met 
uw (klein)kinderen. Kom  
genieten van een zomerse 
lunch. 
 
Prijs:€ 6,00
Mei (Schiekamp)

Woensdag 
20 Juli 

11.00 - 14.00

Woensdag 
27 Juli 

17:00-19:00

Woensdag 
3 Augustus 

10:00

Dinsdag 
9 Augustus 
13:30-15:30 

Vrijdag 
26 Augustus 
13:30-15:00

B.B.Q de Meibloem

Het team van Restaurant de 
Meibloem bereidt een heerlijke 
barbeque voor u! Aanmelden 
via: 06-83582981. 
 
Prijs:€ 12,50 p.p. 
Mei (Schiekamp)

Parkwandeling

Wandel mee in het Hartelpark. 
Aansluitend een heerlijk kopje 
koffie op ons pop up terras! 
10.00 verzamelen bij Robbie's 
Container 
 
Prijs: Gratis  

Generatiebingo

Bingo mee met uw  
kleinkinderen. We hebben  
prijzen voor oud en jong! 
 
 
Prijs:€ 5,- kind, € 6,- volwassene 
Mei (Schiekamp)

Workshop klaverjassen

Altijd willen leren hoe dit  
kaartspel werkt? Doe mee met 
deze workshop 
 
 
Prijs:€ 2,- 
Mei (Schiekamp)

De actieve en gezellige zomer van de SWO

Foto's: Olena Assenberg Olenafotografie.nl, Illustraties : Annelies Vrinten
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Activiteiten
Deze kalender bevat activiteiten voor de maanden juli en augustus. De beweegactiviteiten zullen op basis van instuif zijn. U betaalt per keer, graag 
zoveel mogelijk gepast en contant. 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

Vrijdag

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
 
Warme lunch
13.00-14.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Deze activiteit is momenteel vol.
€ 7,50 of € 10,50* per keer
 
Golden Sport Instuif
13.30-14.30 uur
Robbie's container Frans Halsstraat
€ 3,00 per keer
€ 30,00 strippenkaart (11x) 
 
Tabletcursus (met leentablets)
13.30-15.30 uur inloop
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Deze activiteit is momenteel vol.
€ 40,00  of € 55,00* per vijf keer

€

Donderdag (vervolg

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

Jeu de Boules
13.30-15.30 uur
Tuin van de aanleunwoningen
Marckenburgh 
Gratis of € 1,50* per keer

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

Maandag 

Breiclub
13.00-16.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis
 
Internetcafé
13.30-15.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis of € 2,00* per keer

Stoelyoga Instuif
10.00-11.00 en 11.30-12.30 
(behalve week 31 en week 32) 
Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
€ 3,00 per keer

Dinsdag

Sjoelen en spelletjesochtend
10.00-12.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis 
 
Leeskring
10.30-12.00 uur
26 juli
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 34,40 of € 42,95* per jaar

Combifit Instuif
10.00-11.00 uur 
Dansschool Norbert van Wijk 
(Centrum)
 € 3,00 per keer

Zomerbowlen
14.00-15.00 uur, 15.00-16.00 uur 
Bowlingbaan Spijkenisse
Alleen in de maanden juni en juli
€ 4,50 per keer

30 augustus GRATIS ingooien voor 
het nieuwe seizoen.
 
 

Woensdag

Quilten
13.30-16.00 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh
13-7, 10-8 en 14-9
Gratis of € 1,00* per keer

Breinfit Instuif
14.45-15.45 uur
Dansschool Norbert van Wijk 
(Centrum)
Niet in week 32 en 33!
€ 3,00 per keer

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 
Let op: alleen in de maand juli!

Donderdag

Yoga Instuif
10.30 -11.30
(behalve week 31 en week 32)
Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
€ 3,00 per keer

Zumba Instuif
10.30-11.30 uur 
Dansschool Norbert van Wijk 
(Centrum)
€ 3,00 per keer

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

De actieve en gezellige zomer van de SWO
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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 in-
dien 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

Zaterdag

16
juli

Fluisterboot 

€ 40,00 of € 48,00*

Woensdag

6
juli

 Visje eten bij Simonis

€ 45,00 of € 54,00*

Zaterdag

9 
Juli

Live entertainment in de Mei 

€ 26,50 of € 31,80*

Zaterdag

2 
juli

Tuinderij Esveld en vaartocht in Boskoop

€ 45,00 of € 54,00*

  Te
lefoon SWO:

w
w

w.swospijkenisse
.n

l

69 52 55
0181-

Ja daar is ie weer. Wegens het overweldigende succes en de vele vislief-
hebbers onder u hebben we de kibbelingen en de lekkerbekken weer in 
ons programma opgenomen. Heeft u uw maag vol maar uw bord nog niet 
leeg, vraag dan om een “doggybag” en neem het restant lekker mee naar 
huis om later verder te kunnen genieten. Natuurlijk gaan degenen die nog 
op de wachtlijst staan voor.

Nadat u op eigen gelegenheid naar de Mei bent gekomen trakteren wij 
u op een lunch waarna we aansluitend voor u een programma hebben 

waarin we u meenemen naar de 
oude doos van de jaren 60 en 
de wat nieuwere doos. U kunt 
meezingen, meeklappen, dansen, 
lachen en vooral plezier hebben. 
Het motto: Niks moet, alles mag! 
We kunnen u ook ophalen en 
weer thuisbrengen. Dit kost u dan 
€ 4,00 extra en dient u aan de 
chauffeur te betalen. Geeft u dit 
dan aan bij uw aanmelding.

Woensdag

13
Juli

Rondrit in de omgeving en picknick 

€ 22,50 of € 27,00*

Onze regio heeft zoveel mooie 
plekjes om doorheen te rijden en 
te  bekijken. We maken een leuke rit 
en onderweg zoeken we een mooie 
plek om heerlijk in de vrije natuur 
te picknicken. Wij nemen alles mee 
om de  magen te vullen. Alleen wan-
neer de weergoden ons niet gunstig 
zijn  gezind zullen we helaas thuis 
moeten blijven.

We hoeven niet ver te reizen om mooie natuur te zien.  Na de lunch 
 stappen we in de overkapte Fluisterboot  de “Bernisse” in Zuidland. 
Deze elektrisch aangedreven boot vaart langs de leukste en prachtigste 
 natuurplekjes in de Bernisse. Een mooie tocht die extra kleur krijgt door 
de verhalen van de gids over deze omgeving. Bij regen zit u droog en bij 
felle zon zit u ook fijn beschut.

Weer een kort uitstapje waarbij u later wordt opgehaald en eerder wordt 
thuisgebracht dan u mis-
schien gewend bent. Nadat 
u bent opgehaald vertrekken 
we naar de Bollaarshoeve 
waar u getrakteerd wordt op 
een gezellige lunch. Bij mooi 
weer kunt u misschien nog 
wel even  nagenieten op het 
terras en genieten van de 
omgeving. 

We beginnen deze nieuwe serie uitstapjes met een bezoek aan deze 
 geweldig kwekerij. Als plantenliefhebber is het gevaarlijk om daar rond 
te lopen. Het is bijna niet te doen om hier niets te kopen. Houdt u er 
 rekening mee dat we geen aanhanger achter onze bus hebben hangen? 
Daarnaast is het een genot om door de unieke esdoorntuin te wandelen 
en een kopje thee te drinken in de theetuin. Verder maken we vandaag 
een boottochtje die tussen de kwekerijen door vaart en natuurlijk voor-
zien we u deze zaterdag weer van een lunch.

Woensdag

20
Juli

Lunchuitstapje in de Bollaarshoeve

€ 28,50 of € 34,20*

NIEUW!

NIEUW!
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Ontmoet, kijk en beleef!

Woendag

10
Augustus

Bloemig Tinte

€ 32,50 of € 39,00*

Zaterdag

30
Juli

Varen over een bekende plas

€ 50,00 of € 60,00*

Zaterdag

23
juli

Kersenboerderij Hakkert

€ 39,50 of € 47,40*

Woensdag

27
Juli

Modeshow en Lady’s sale bij Kloostermode

€ 18,50 of € 22,50*

Zagterdag

13
Augustus

Bloemencorso Leersum 

€ 55,00 of € 66,00*

Bent u ook zo gek op kersen? 
U kunt vandaag kersen zien 
zo veel u maar wilt, kersenge-
bak eten bij de koffie, tijdens 
de rondleiding kersen zien 
hangen en er zo trek in krij-
gen dat u ze koopt voor thuis 
of misschien zelfs al voor 
onderweg als u zich niet kunt 
inhouden.

Wegens overweldi-
gend succes stap-
pen we ook deze 
keer weer vroeg in 
de bussen om op 
tijd in Boskoop te 
zijn voor de Lady’s 
day waar u wordt 
voorzien van koffie 
met gebak, een 
modeshow, lunch, 
vertier en tijd om te 
shoppen tijdens de 
uitverkoop.  

Ter afsluiting krijgt u weer een advocaatje. Heeft u er al weer zin in?  
LET OP! Deelnemers die nog op de wachtlijst staan hebben voorrang. 
 Helaas kunnen we niet iedereen die op de wachtlijst staan plaatsen. U 
kunt er wel worden bijgeplaatst.

Ga mee aan boord en laat 
u meevoeren op de deining 
van het water. Welke plas we 
 vandaag onveilig gaan maken 
laten we nog even in het 
 midden zodat het tochtje nog 
een beetje verrassing voor 
u blijft. Duimt u voor mooi 
weer? Dan wordt het zeker 
een gezellige, zonnige dag.

Woensdag

3
Augustus

Strandrups 's-Gravenzande

€ 33,50 of € 40,20*

Een unieke gelegenheid om weer eens op het strand langs de zee te 
 komen. Met een uniek elek-
trisch voertuig rijden we langs 
de vloedlijn van de Noordzee. 
Zeker voor mensen die slecht ter 
been zijn is dit een mogelijkheid 
om de zee van dichtbij te zien 
en te ruiken. Misschien krijgt u 
de  mogelijkheid onderweg even 
uit te stappen en schelpjes te 
 zoeken of om te “pootje baden”.

Zaterdag

6
Augustus

Duinhuisjes in Rockanje 

€ 37,50 of € 45,00*

Op deze boerenboeldag 
kunt u de historische huis-
jes met een gids  bekijken, 
zich verbazen hoe minimaal 
men destijds kon leven en 
 speciaal op deze dag een 
veiling bijwonen. Misschien 
is er iets bij wat in uw 
 inte rieur past.

U weet natuurlijk dat 
aardappelen niet aan 
een boom groeien en 
dat sla op de grond 
groeit. In de belevings-
tuin van Huyskweker 
ziet u hoe er verant-
woord en met liefde 
geteeld en gekweekt 
wordt tijdens de 
 excursie en u wordt 
ook nog eens voorzien 
van een kopje koffie. Niet alleen groente maar ook kleurrijke zomer bloeiers 
in prachtige potten. De vers geteelde groenten zullen u thuis zeker smaken 
en de prachtige planten zullen uw tuin of balkon zeker opfleuren.

We blijven deze week 
in de bloemen en gaan 
vandaag naar de mooiste 
creaties kijken gemaakt van 
 dahlia’s. We nemen plaats 
en laten de stoet aan ons 
voorbijtrekken. Verder is er 
een heleboel gezelligheid 
in Leersum met brade-
rie en muziek. Eén en al 
 plezier.

Woensdag

17
Augustus

Pannenkoeken eten bij het Klokhuis 

€ 30,00 of € 36,00*

We gaan lekker pannenkoeken eten. Nadat u bent opgehaald drinken 
we een bakje koffie en gaan dan een ritje maken door de omgeving en 
 belanden bij de lekkerste pannenkoeken tussen de appel- en perenbomen 
van de familie Klok. Met 
 natuurlijke producten uit 
de naastgelegen Land-
winkel staat het menu 
garant voor kwaliteit. Als 
u uw maag heeft gevuld 
heeft u ook nog even 
de gelegenheid om de 
landwinkel te bezoeken 
voor natuurlijke gezonde 
producten. 

NIEUW!
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Dinsdag

23
Augustus

Euroscoop in Schiedam

€ 22,50 of € 27,00*

Zaterdag

27
Augustus

Zonnetrein Schoorl 

€ 55,00 of € 66,00*

Woensdag

31 
Augustus

Naar het strand en lunch 

€ 40,00 of € 48,00*

We stappen op de 
ferry op het Haringvliet 
en varen een rondje. 
 Onderweg stappen we 
uit, gaan lekker lunchen 
en kunt u even lekker
rondkijken of een 
 terrasje kunt pikken bij 
mooi weer. Terug vaart 
u via een andere route 
terug naar uw opstap-
punt.  
Uw chauffeur brengt u 
dan weer netjes thuis.

Een ontspannende 
60+film middag in een 
5-sterren bioscoop met 
luxe stoelen en veel been-
ruimte. We worden ont-
vangen met een kopje kof-
fie of thee en iets lekkers. 
De voorstelling bevat een 
pauze om even de benen 
te strekken of om popcorn 
te kopen want zeg nou zelf, 
popcorn hoort erbij. Dit 
is pas een gezellige dins-

dagmiddag, een goede gelegenheid om weer eens naar een film te kijken 
in een bioscoop die in 2017 zijn deuren heeft geopend. Welke film het is? 
Dat was nog niet bekend. Laat u verrassen. U wordt later opgehaald dan u 
bent gewend en rijden rechtstreeks naar de bioscoop.  

Onze chauffeur Frits regelt 
voor u weer deze laatste 
zaterdag van de maand 
en hij wil u vandaag naar 
Noord-Holland brengen 
om een rit te maken door 
het bos-en duingebied 
van Staatsbosbeheer met 
de geluidsarme zonne-
trein, voor iedereen toe - 
gankelijk en dus een 
unieke gelegenheid om dit 
mooie gebied te bezoeken. 
Gaat u weer mee?

U wilt vast deze zomer 
eens lekker naar het 
strand. Via een gezel-
lige weg en na een 
kopje koffie onderweg 
rijden we naar een 
strandtent waar u al 
zittend aan strand en 
zee tijdens de lunch 
kunt genieten van alles 
wat deze zomer op het 
strand gebeurd. Zelfs 
als het regent is de zee 
mooi maar we hopen 
natuurlijk op mooi 

weer en een hoop bedrijvigheid. We zullen een tent uitzoeken waar u, ook 
als u minder goed ter been bent, goed kunt komen.

Zaterdag

20
Augustus

Expeditie Haringvliet

€ 55,00 of € 66,00*

€ 15,95

 5 maaltijden
voor de prijs van 3

slechts

Geen zin om te koken, maar wel trek in 
een lekkere en gezonde maaltijd? 
 
Onze maaltijden zijn ambachtelijk  bereid 
en zonder toevoegingen. 
De maaltijden zijn tevens vegetarisch, 
zoutarm en gemalen te bestellen en  
worden gratis thuisbezorgd. 
 
De maaltijden 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/maaltijden

Als meest 
smakelijk
verkozen

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

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

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

Techniek en opmaak:
Annelies Vrinten
Rienk van ‘t Hullenaar

NIEUW!

NIEUW!


