
Ontmoet, kijk en beleef!

 
Nieuwe collega Leer omgaan met een tablet Activiteitenkalender Vier de lente met een uitstapje

U komt verder met
de SWO-servicepas!
Profi teer van aantrekkelijke   
kor� ngen op  ac� viteiten en  diensten, zoals 
 bijvoorbeeld de  klussenservice van de SWO 
of een uitstapje. 
Nu met ac� e: tot december 2023
betaalt u slechts € 20,-!

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

20,-€
t/m december

 2023

Slechts

SWO start  
vrijwilligersraad. 
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Vrijwilligersraad Themamiddag start weer! Activiteitenkalender Er op uit met SWO

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.

In het najaar begint bij de SWO het nieuwe 
 activiteitenseizoen. Hoewel er van de  zomer het 
een en ander is doorgegaan, trappen we per 
 september af voor een nieuwe start.
Aan de meeste activiteiten zal weinig veranderen, 
maar er start medio september wel een nieuwe 
beweegactiviteit en dat is Walking football. Hierbij 
speelt u voetbal op wandeltempo op het terrein 
van VV Hekelingen.

Gezellige uitstapjes. waaronder heerlijke lunches! Laat u verrassen bij o.a. de Horeacavakschool

Walking Football: nieuw bij SWO!

Breinfit op woensdag verhuist naar de Mei

Een nieuw activiteitenseizoen, met oud èn nieuw geluid!
Doe mee met ons en geniet van het najaar!

Het is altijd mogelijk om bij de 
 beweegactiviteiten een gratis proef-
les mee te doen. Zo kunt u kijken en 
ervaren of het iets is voor u. Wilt u 
een keer komen proberen, dan kunt 
u contact opnemen met de SWO.
Wilt u gewoon gezellig komen 
 koffiedrinken met een kletspraatje? 
Kom dan langs in één van onze 
ontmoetingscentra: de Mei of het 
BuurTerras.
Vindt u het toch fijner om in uw 
 eigen omgeving een bakkie te 
doen? Vraag dan om een ‘Koffie-
Kornuit’ van de SWO. Een vrijwil-
liger komt dan graag langs voor een 
gezellig praatje en een bakkie leut. 
De gezelligheid van de koffiebus, 
maar dan niet meer bij en in de bus 
maar bij u thuis.

Wij wensen u veel leesplezier met 
deze editie van ons krantje. Ook 
zien we u graag bij onze activiteiten 
en wensen u alvast veel plezier en 
gezelligheid toe. 

Vrijwilligersfeest.  Foto:Olenafotografie.nl
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De vrijwilligersraad is het vertegen-
woordigend orgaan van alle 
 vrijwilligers die bij SWO in dienst 
zijn.  
De raad voert overleg met de 
 directie van SWO over alle zaken 
die van belang zijn voor het werk 

van de vrijwilligers. Denk bijvoor-
beeld aan zaken als opleiding en 
 begeleiding, overleg over het beleid 
van SWO.  
De vrijwilligersraad is een formeel 
onderdeel van de SWO-organisatie. 
Daarom worden er afspraken 

 gemaakt en die worden vastgelegd 
in officiële documenten.  
Daarmee willen we laten zien dat 
het geen vrijblijvende zaak is.  
 
De vrijwilligersraad kan gevraagd 
en ongevraagd advies geven aan de 

SWO wil in januari starten met een vrijwilligersraad. In de nieuwsbrief van juni hebben onze 
 vrijwilligers hier al iets over gelezen. We hebben de afgelopen maanden veel gesprekken 
 gevoerd: met de Raad van Toezicht, de Cliëntenraad, de beroepskrachten en met een aantal 
vrijwilligers, die hebben laten weten dat zij willen meedenken. 
Er is veel aandacht besteed aan het opstellen van documenten, zoals een profielschets van een 
lid van de vrijwilligersraad en wat de taken van de vrijwilligersraad zijn.

SWO start vrijwilligersraad in januari 2023
directie van SWO. Omgekeerd zal 
de SWO-directie de vrijwilligersraad 
actief om advies vragen voor alle 
zaken die van belang zijn voor het 
werk van de vrijwilligers. 
De vrijwilligersraad bestaat uit 
 minimaal vijf en maximaal negen 
leden. Iedere vrijwilliger kan lid 
worden van de vrijwilligersraad.  
 
U wordt benoemd voor een termijn 
van vier jaar. 
De vrijwilligersraad komt tenminste 
viermaal per jaar bij elkaar, waar-
van tweemaal per jaar voor een 
overleg met de directie. Het zal 
natuurlijk voor alle partijen wennen 
zijn en daar willen we ook vol 
doende tijd voor nemen. Er is een 
ondersteuner beschikbaar. Die zal 
zorgen voor de verbinding tussen 
de vrijwilligersraad en de directie. 
 
Wilt u meedenken en meepraten? 
Wilt u invloed uitoefenen? En 
heeft u daar tijd voor? We kunnen 
ons voorstellen dat u meer wilt 
 weten over wat het gaat inhouden.  
 Daarom organiseren we binnenkort 
twee inloopbijeenkomsten. Daar 
kunt u al uw vragen stellen.

SWO vrijwilligersfeest groot succes!

Breinfit op woensdag 
gaat  verhuizen
Zoals de titel al aangeeft, gaat 
Breinfit van woensdagmiddag 
verhuizen van tijd èn van locatie 
per 24 augustus.

De nieuwe locatie en tijd zijn: 
Ontmoetingscentrum Mei om 
11.00. De les duurt een uurtje  
tot 12.00.

Voor wie het nog niet kent: 
Breinfit is een leuke manier met 
oefeningen om uw brein fit te 
houden. Oefeningen voor het 
geheugen, coördinatie, logisch 
denken en ruimtelijk inzicht. Hier-
door staan onze hersenen meer 
open om nieuwe dingen te leren.

In september van dit jaar bestaat 
SWO 45 jaar! Dit, maar ook omdat 
er al twee jaar geen 'oliebollen
feest' georganiseerd is voor de 
vrijwilligers, vonden wij redenen 
genoeg voor een gezellig feestje. 
Lekker in de buitenlucht!

Op 17 juni van dit jaar, een zonover-
goten dag, werden de vrijwilligers 
ontvangen bij VV Hekelingen met 
een hapje en een drankje. Daarna 
werden de gasten in groepjes 
 verdeeld om deel te nemen aan een 
pub quiz SWO-stijl. 

Eigenlijk zou deze feestelijke middag 
in het teken staan van sportieve 
activiteiten, maar daarvoor was het 
net iets te zomers.  

Margien zorgde tussen de rondes 
door voor een zogenaamde 'Brein-
Boost': even lekker bewegen, om 
je hersenen actief te houden, zodat 
je fris door kon naar de volgende 
ronde.

Hiernaast ziet u een foto-impressie 
van deze middag, die ook mede 
door VV Hekelingen en hun vrijwil-
ligers, zeer geslaagd was. En zeker 
voor herhaling vatbaar!

Een aantal leden uit de cliëntenraad denkt ook mee over de vrijwilligersraad. Foto: Olenafotografie..nl

Veel vrijwilligers gingen op de foto. Foto: SWO

Kanjers van VV Hekelingen! Foto: SWO

 Heerlijk in de zon Foto: Olenafotografie.nl 

 Margien: Sfeermaker. Foto:Olenafotografie.nl

De opening! Foto: Olenafotografie.nl 
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rte berichten +++ Korte berichten +++ Korte berichten +++ Korte berichten +++ Korte berichten 

In september gaan we van start met 
een gezellige Hollandse middag.  
De vrolijke zanger Benny Ensell 
komt zijn Hollandse oeuvre aan u 
laten horen.
Onder het genot van een hapje en 
een drankje wordt het een leuke 
middag. En meezingen mag altijd! 
U komt toch ook? De tijd en datum 
zijn: vrijdagmiddag 30 september 
14.30-16.30 uur in ontmoetings-
centrum ‘Mei’, aan de Winston 
Churchilllaan 31 in Spijkenisse.
De kosten voor deze middag uit zijn 

€ 3,– en zonder Servicepas € 5,–. 
Deze prijzen proberen we  zoveel 
mogelijk aan te houden, echter bij 
de wat duurdere  activiteiten kan 
het voorkomen dat de entree wat 
hoger uitvalt. Dit wordt dan ver-
meld op de flyer van de betreffende 
maand.  

U kunt zich aanmelden bij: SWO 
Spijkenisse via telefoonnummer 
0181 – 69 52 55, of via de mail, 
o.v.v. Culturele middag,  
activiteiten@swospijkenisse.nl

Culturele middag weer van start! Kom klaverjassen op maandagavond in de Mei

Elke woensdagmorgen is er in  
‘Het Trefpunt’ van de Marcken
burgh een gezellige en vrijblijvende 
manier om van allerlei soorten 
prachtige klassieke muziek te 
 genieten. 

De Muziekkring ‘CD'tjes & Weetjes’
organiseert daar van 10.30 tot 
12.00 uur, een heerlijke ochtend 
met een grote variëteit aan muziek. 
De gepresenteerde muziek, welke 
elke week een ander thema belicht 
wordt kort toegelicht.  

Hierdoor krijgt de ochtend een 
 bijzonder en levendig karakter. 
 
Halverwege het programma is er 
een korte pauze en gelegenheid tot 
het drinken van een kopje koffie of 
thee. 

De prijs voor deelname aan een 
ochtend is € 1,75 (met Servicepas) 
of € 3,– (zonder Servicepas). U bent 
altijd welkom vanaf 10.15 uur. 
Aanmelden bij de SWO mag, maar 
is niet nodig.

Kom meer te weten èn genieten 
van klassieke muziek!

Na een tijdje te zijn weg geweest, 
blazen we de Culturele middag een 
nieuw leven in! 
Een groep enthousiaste vrijwil
ligers is al bij elkaar gekomen over 
de invulling van deze middagen. 
 Maandelijks staat er een ander 
thema centraal, waarin u van 
harte bent uitgenodigd om deel te 
 nemen. 

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 
voetbal vorm waarbij in wandel-
tempo 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

Nieuwe Tabletcursus
In september start er een nieuwe tabletcursus in Ontmoetings centrum 
‘Mei’. 
De data zijn als volgt:
• 2 september
• 9 september
• 16 september
• 23 september
• 30 september 

De cursus begint om 13.30 en duurt tot 15.30 uur. De kosten van de 
 gehele cursus bedragen € 40,–. Indien u gebruik wilt maken van vervoer 
zijn de kosten € 55,–. Opgeven kan bij SWO, 0181-69 52 55.  
Let op: het aantal plaatsen is beperkt! 

Klaverjasvereniging 
 Klavertroef, één van de  oudste 
 klaverjasverenigingen in de 
 omgeving van Spijkenisse, is op 
zoek naar nieuwe leden! 

Heeft u zin in een avondje gezellig 
en ontspannen klaverjassen? Dan 
bent u bij ons zeker aan het goede 
adres. (Wij kaarten niet volgens 
het NKU systeem maar draaien 
troef.)
Wij kaarten elke maandagavond in 
Ontmoetingscentrum Mei,  

aan de Winston Churchilllaan 31  
in  Spijkenisse en starten om  
19.30 uur met klaverjassen. De 
zaal is open om 19.00 uur. 
Wilt u meedoen? Meld u zich dan 
aan op: klaverjasverenigingklaver-
troef@gmail.com, of kom gewoon 
eens langs.  

Voor meer info kunt u ook terecht 
op : www.klaverjasvereniging-
klavertroef.com. Ook kunt u bellen 
met: 06-12 62 16 55 Frans de Jong 
of 06-30 28 88 89 Louis Mannee.

Koersbal stoffig? Welnee! Leuk en gezellig!
Koersbal is een sport wat lijkt op 
jeudeboules met grotere ballen 
met een afwijking naar links of 
rechts.  

De vijftien leden komen wekelijks 
op donderdagavond bij elkaar om 
de sport te beoefenen.  

Het echtpaar Vuijk beoefent de 
sport al 16 jaar en organiseert 
de sportbijeenkomsten met veel 
 plezier, samen met Ans Haase.  
 
Volgens Janny Vuijk kan iedereen 
de sport beoefenen: ‘Het is een 
leuke sport en iedereen kan het 

doen’. Stoffig is koersbal volgens 
Janny totaal niet.  
‘Iedereen kijkt er elke week naar 
uit. Het is super gezellig.’  
 
Wilt u zelf een keer komen koers-
ballen?  
U bent van harte uitgenodigd om 

het eens te komen proberen in 
Wijkcentrum de Akkers op donder-
dagavond tussen 19.30-22.30 uur.  
De kosten per maand bedragen  
€ 5,70, of € 7,50 zonder Servicepas. 
 
De langere versie van dit artikel 
stond eerder in Groot Nissewaard. 
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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)
€ 42,50 of € 53,00* per 3 maanden

MBvO Mei  
(Meer Bewegen voor Ouderen) 
10.00-11.00 uur, 11.00-12.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 37,50 of € 45,00* per 3 maanden 
 
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)
€ 40,00 of € 50,00* 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)
€ 37,50 of € 45,00* per 3 maanden 

GALM 
(Groninger Actief Leven Model)
20.00-21.00 uur
J. Wagenaarstraat (Vogelenzang)
€ 42,50 of € 53,00* per 3 maanden

Dinsdag

Line Dance beginners

09.30-10.45 uur
Dansschool Norbert van Wijk 
(Centrum)
€ 37,50 of € 45,00* per 3 maanden

Combifit BBBB
9.30-10.30 uur, 10.30-11.30 uur
Gymzaal M.R. Hoitsemastraat 
(Maaswijk)
€ 37,50 of € 45,00* per 3 maanden 

Sjoelen en spelletjesochtend
10.00-12.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis of € 1,00* per keer

Fysiogym
10.00-11.00 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
€ 37,50 of € 45,00* per 3 maanden 

Leeskring
10.30-12.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 34,40 of € 42,95* per jaar
Bij het verschijnen van deze krant 
waren de nieuwe data nog niet 
 bekend. Hou daarom onze website in 
de gaten voor de actuele data.

Dinsdag (vervolg)

Line Dance gevorderden
10.45-12.00 uur
Dansschool Norbert van Wijk 
(Centrum)
€ 37,50 of € 45,00* per 3 maanden 

Combigym Sport
11.30-12.30 uur
Gymzaal M.R. Hoitsemastraat 
(Maaswijk)
€ 37,50 of € 45,00* per 3 maanden 

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
€ 42,50 of € 53,00* per 3 maanden

Bowlen

14.00-15.00 uur en 15.00-16.00 uur
Bowlingbaan Spijkenisse
€ 26,00 of € 34,00* per 2 maanden 

Fit en Sportief medisch

14.15-15.15 uur
Sporthal De Akkers
€ 42,50 of € 53,00* per 3 maanden

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)
€ 37,50 of € 45,00* per 3 maanden 

Cd’tjes en Weetjes
10.30-12.00 uur
Trefpunt Marckenburgh  
(Groenewoud)
€ 1,75 of € 3,00* per keer

Breinfit
11.00-12.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 37,50 of € 45,00* per 3 maanden 

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)
€ 37,50 of € 45,00* per 3 maanden 

Seniorensportief 
13.30-14.30 uur, 14.30-15.30 uur
Gymzaal Koolzaaddreef (Dreef)
€ 42,50 of € 53,00* per 3 maanden

Rollatorwerkplaats 
13.30-16.00 (op afspraak)
Kantoor SWO, Goudenregenplein 3
€ 2,75 of € 3,75* per keer, exclusief 
materiaal

Werelddansen Mei
13.30-14.45 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 37,50 of € 45,00* per 3 maanden 

Restaurant de Meibloem

17.00-19.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 8,50 of € 11,50* per keer
Themadagen:
€ 11,50 of € 13,50* per keer

Wilt u een hapje mee-eten dan kunt 
u zich hiervoor aanmelden tot de 
maandag ervoor bij Ans Molken boer, 
telefoon 06-83 58 29 81. Ook voor 
eventueel afmelden belt u boven-
staand telefoonnummer, dus niet 
met de SWO.

Wijkrestaurant De Akkers
Inloop vanaf 17.30 uur, eten om 
18.00 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)
€ 42,50 of € 53,00* per 3 maanden

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)
€ 40,00 of € 50,00* per 12 lessen

Zumba
10.30-11.30 uur en 11.45-12.45 uur
Dansschool Norbert van Wijk  
(Centrum)
€ 37,50 of € 45,00* per 3 maanden 

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 (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  
06-10 96 61 22 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)
€ 37,50 of € 45,00* per 3 maanden 

MBvO Hostapad 
(Meer Bewegen voor Ouderen)
09.30-10.30 uur
Hof van Noord (Hoogwerf)
€ 37,50 of € 45,00* per 3 maanden

Klaverjasclub de Meierei
10.00-12.30 uur
€ 7,50 per maand
Graag aanmelden bij Coby, 
06-22 23 77 93 of info@demeierei.nl

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)
€ 37,50 of € 45,00* per 3 maanden 

MBvO Marckenburgh
(Meer Bewegen voor Ouderen)
11.00 -12.00 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
€ 37,50 of € 45,00* per 3 maanden 

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)
€ 42,50 of € 53,00* per 3 maanden

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
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 52,50 of € 68,00* per 5 keer

Tabletcursus (met leentablets)

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

Zondag

Bingo/Dansant
2 oktober en 6 november.
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 . 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 plaatsen. Bij de planning van nieuwe uitstapjes wordt 
altijd rekening gehouden met de wachtlijst. Het kan voorkomen dat een uitstapje 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 op de zaterdagen 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

3
september

Varend uitje in Zeeland

€ 60,00 of € 72,00*

De rondvaart vandaag gaat vanuit Middel-
burg naar het Veerse Meer. Door de hoogte 
van het moderne schip heeft u een prachtig 
wijds  uitzicht over Walcheren. Nadat u een 
echte schutting heeft mee gemaakt in de sluis 
van Veere, varen we over het Veerse meer 
en maken een  tussenstop in Veere waar u 
even het pittoreske plaatsje kunt bekijken. 
Let u wel op dat u de boot terug niet mist. 
Na  ongeveer drie uur zal het schip weer 
 terugkeren naar zijn vaste ligplaats in Middel-
burg en brengen wij u weer thuis.

Je hoeft niet ver van huis om mooie dingen te zien. Ons mooie eiland 
Voorne-Putten heeft  voldoende plekjes die we u  kunnen laten zien. Uw 
chauffeur zal proberen deze plekjes op te zoeken om er samen met u van 
te genieten.  Wellicht zal hij onderweg af en toe stoppen om als u 
bent uitgestapt extra van  sommige punten te genieten.

Zaterdag

10
september

Stoomtrein Katwijk

€ 52,50 of € 63,00*

Ontdek, kijk, en geniet van de 
sfeer van vroeger. Bij de stoom-
trein Katwijk beleef je het! Stap 
in op deze trein op smalspoor 
voor een ritje en tuf mee voor 
een rondje langs het Valken-
burgs meer. Een reis in een 
stoomtrein is pure nostalgie en 
een heerlijk dagje uit. Omdat 
dit uitstapje in juni werd geannuleerd krijgen degenen die zich daarvoor 
 hadden ingeschreven nu natuurlijk voorrang.1

1 

Woensdag

14
september

Lunchen ss Rotterdam

€ 40,00 of € 48,00*

We halen 
u vandaag 
 later op dan 
u van ons 
gewend 
bent en 
trakteren 
u op het 
prestigieuze 
stoomschip 
De Rotter-
dam op een 
lunch. Kiest 

u voor de Captains lunch, philly cheese steak, Brisket, zalm of kiest voor 
een ander lekker broodje van de kaart? Zelfs voor de vegetariërs onder 
u staan er smakelijke broodjes op het menu. Heeft u al de keuze van het 
 beleg kunnen maken dan krijgt u alsnog de keuze op welk soort brood u 
dit beleg wilt hebben. Hopelijk heeft u geen last van keuzestress.

Woensdag

7
september

Rondrit Voorne-Putten

€ 16,50 of € 20,00*

Appels, peren, noten, zaden, 
paprika’s en druiven; alle-
maal maken ze deel uit van 
de stoet die door de straten 
van Tiel trekt. Fruit zoals u het 
nog nooit heeft gezien, zaden 
waarvan u het bestaan niet 
kende, verwerkt in praal-
wagens ontworpen en 
 gebouwd door liefhebbers 
uit de Betuwe en het land 
van Maas en Waal. Dit eve-
nement is in 2013 bekroond 

tot  Cultureel Erfgoed. Nergens ter wereld worden zulke prachtige corso-
wagens vervaardigd van groenten en fruit. Al deze pracht kunnen wij 
 bekijken vanaf de tribune waar wij plaatsen voor u gereserveerd hebben.

Contact SWO

Goudenregenplein 3, 
3203 BNSpijkenisse

0181 - 69 52 55

www.swospijkenisse.nl

info@swospijkenisse.nl

facebook.com/SWOSpijkenisse

twitter.com/swo_spijkenisse

@swospijkenisse

Zaterdag

17
september

Fruitcorso Tiel

€ 60,00 of € 72,00*
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Ontmoet, kijk en beleef!

Woensdag

5
oktober

Pannenkoekenrondrit

€ 45,00 of € 54,00*

Woensdag

21
september

Faunapark Flakkee

€ 38,00 of € 45,60*

Dit kleinschalige dierenpark is zeker een 
bezoek waard. De liefde voor de dieren 
die door de vrijwilligers worden verzorgd 
is hier goed duidelijk. In mei zijn onder 
andere nog stokstaartjes, een loewak 
en een bobcat geboren. Hoe schattig 
 kunnen die kleintjes wel niet zijn. Weet 
u niet wat dat zijn? Ga dan gezellig mee 
met ons en aanschouw ook de in juni 
nieuw gearriveerde bewoner: de Ocelot.

Zaterdag

24
september

Zeeuwse verrassingstocht + Zeeuwse lunch

€ 41,00 of € 49,20*

Waar we u vandaag weer naar toe brengen 
laten we nog even in het midden. We gaan 
in elk geval de provincie Zeeland in en  zullen 
Zeeland gaan proeven en ruiken. Dat dit 
weer gezellig zal worden kunnen we zeker 
overlaten aan uw vertrouwde chauffeurs en 
begeleider.

Woensdag

28
september

Brabants leven + Brabantse koffietafel

€ 38,00 of € 45,60*

Het leven is goed in het Brabantse land. Op het  terrein van Jo en Riek ligt 
deze  ongelooflijke wereld van 40 ambachten en  beroepen van vroeger. 
Er zijn wel 10 gebouwen vol! Jo zit vol verhalen en vertelt deze met veel 
enthousiasme en humor aan u. Er is geen tafel zo goed als een Brabantse 
koffietafel, dus geniet o.a. van een brandewijntje vooraf, roggebrood, 
 kandijkoek, broodjes, krentenbrood en koffie of thee zoveel u maar wilt.

We gaan weer lekker pannenkoeken eten. Nadat u bent opgehaald drin-
ken we een bakje koffie en gaan dan een ritje maken door de omgeving en 
belanden ergens bij een pannenkoekenhuis waar voldoende keuze is om 
een lekkere pannenkoek te kiezen. Mensen die nog op de wachtlijst staan 
van ons vorige pannenkoekenuitje mogen natuurlijk als eerste mee. 

Zaterdag

8
oktober

Zandsculpturenfestijn Garderen

€ 55,00 of € 66,00*

Het festijn heeft dit jaar als thema 'onze vaderlandse geschiedenis'.  
U staat letterlijk oog in oog met de hunebedbouwers, de Bataven en de 
 Romeinen. U ziet hoe men woonde 
en werkte in de Middel eeuwen 
en u wordt zelf onderdeel van de 
 Beeldenstorm. De grachtengordel, 
de gebroeders de Witt en Piet Hein 
komen allemaal voorbij. 
Dit bezoek is altijd weer een bijzon-
dere ervaring en u krijgt er zeker 
geen spijt van als u zich voor dit 
 uitstapje inschrijft.

Woensdag

12
oktober

Een oud ambacht in een modern jasje

€ 44,00 of € 52,80*

Hoort u het geraas van de klompenmachines, ruikt u de geur van pas 
 gezaagde bomen, willen uw ogen overal tegelijk kijken? Zagen, frezen, 
boren en schuren aan houten klompen. Klompen maken is een vak dat erg 

tot de verbeelding spreekt. Boom-
stammen veranderen binnen een 
dag in ruwe klompen. De klompen-
maker kan u er vandaag alles over 
vertellen en natuurlijk laten zien. 
Na de excursie heeft u nog de tijd 
om in de winkel met meer dan 1000 
paar klompen, streekproducten, 
souvenirtjes en voor in de winter 

lekker warme schapenwollen sloffen rond te snuffelen. Of een mooi ver-
sierde klomp voor op uw balkon of in uw tuin met een gezellig plantje 
staat ook altijd leuk.

Zaterdag

1
oktober

Dierenpark de Oliemeulen

€ 50,00 of € 60,00*

Kom mee naar Tilburg voor een on-
vergetelijke dag in het vreemdste 
dierenpark van Nederland! Hier staat 
u oog in oog met meer dan 150 ver-
schillende diersoorten en u kunt echt 
van alles verwachten. Nieuwsgierige 
stok staartjes? Vliegende hondjes? U 
kunt ze vandaag nog ontmoeten, want 
een bezoek aan dit gezellige Brabantse 
 dierenpark laat u de dierenwereld niet 
gewoon zien, maar vooral beleven! 
Bent u niet bang aangelegd, bezoek dan 
zeker de roofvogeldemonstratie en een 
slangen-en spinnendemonstratie.

Zaterdag

15
oktober

Bavaria Biertour

€ 60,00 of € 72,00*

Weet u hoe verse hop ruikt? En kent u de smaken van gebrande mout? 
Dat en nog veel meer beleeft u  tijdens deze tour. We nemen u met een 
treintje mee van 1719 , de  geboorte van de Bavaria brouwerij, tot aan nu. 
Wandelend tussen de brouwketels leert u het verschil  tussen bier en pils. 
Ga terug in de tijd, maak kennis met het bijzondere familieverhaal dat 
schuilgaat achter het Bavariabier en ervaar de passie en het plezier waar-
mee al 300 jaar bier wordt gebrouwen. En natuurlijk mag u ook even van 
het gerstenat proeven. Helaas is dit uitstapje minder geschikt indien u 
slecht trappen kunt lopen. 

Dinsdag

18
oktober

Lunchen bij de HORECA vakschool

€ 42,00 of € 48,00*

Perfect gedekte tafels, echt tafellinnen en aan 
aandacht geen gebrek. De kelner heeft aan 
slechts een knikje genoeg om zich weer naar uw 
tafel te spoeden. Zoveel aandacht, dat zijn wij 
niet meer gewend in de horeca. Als de  gerechten 
worden uitgeserveerd, dreunt de zeer jeugdige 
kelner de ingrediënten en bereidingswijze op. 

Als het zonder haperen lukt, zal hij opgelucht adem halen. In de Horeca-
vakschool wordt u een 3 gangenlunch geserveerd, gemaakt en opgediend 
door de leerlingen van deze school. Voor u een lekkere lunch en voor de 
leerling een goede les. Eenmaal weer thuis hoeft u alleen maar een boter-
ham te eten. De warme hap heeft u al gehad. U wordt voor dit uitstapje 
later opgehaald dan u gewend bent.
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Zaterdag 

29
oktober

Kloostermode komt naar ons toe

€ 12,50 of € 15,00*

Woensdag

2
november

Visje eten elders

€ 45,00 of € 54,00*

Colofon

Teksten:
Els Kemper  
Annelies Vrinten 
Arlette Franses
Jennifer Smit

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

Zaterdag

22
oktober

Wees er als de kippen bij in Barneveld

€ 50,00 of € 60,00*

De grote vraag 'Wat was eerst, de kip of het ei' laten wij over aan de 
 wetenschap. Maar een bezoekje aan Barneveld wordt een middagje 
 tussen kippen en eieren. U kunt met 
eigen ogen zien hoe een kuiken uit het 
ei kruipt en u mag met ze knuffelen. Bij 
voldoende deelnemers gaat u ook naar 
het veilinglokaal (interieur uit 1930) 
voor een echte eierveiling. Met een 
druk op de knop kunt u de oude veiling-
klok tot stilstand brengen en daarmee 
een doosje eieren of een leuk souvenir 
kopen. Wie te lang wacht met drukken 
gaat met lege handen naar huis maar 
gelukkig is er dan nog een winkel met 
een uitgebreid assortiment aan kippige 
artikelen.

Woensdag

26
oktober

Park Vliegbasis Soesterberg

€ 26,00 of € 31,20*

Kanonnen! Wat is er veel te zien en te beleven. Volg de pijlen door het 
Nationale militaire park en ontdek het verhaal van de krijgsmacht. Zo 
is  iedereen, jong en oud, man of vrouw, makkelijk enkele uren zoet. 
Inter actief kunt u bezig zijn, vliegtuigen hangen aan het plafond. Van 
vuur stenen pijlpunt tot straaljager. Van ridders te paard tot tanks op 
 rupsbanden. Luister naar de klas van ’45 of maak een wandelingetje over 
de imposante landingsbaan. Ogen en oren komt u te kort. Gaat u mee?

Onze uitstapjes naar Kloostermode in Boskoop zijn altijd volledig vol-
geboekt. Met maar liefst 1200 stuks kleding, een modeshow, koffie en 
een loterij komen de dames van Kloostermode naar de Mei waar ze u na 
de lunch tijdens een modeshow laten zien welke mooie kleding ze weer 
hebben in het assortiment. Daarna is er gelegenheid om zelf te passen, te 
showen en aan te schaffen voor het komende winterseizoen. Is uw maat 
of kleur er niet bij, dan nemen ze de bestelling op en brengt de postbode 
deze bij u thuis. U dient op eigen gelegenheid naar de Mei te komen. Bent 
u daar niet toe in staat dan kunt u tegen een vervoersprijs van € 4,– worden 
opgehaald en thuisgebracht. Geeft u dit dan op bij uw aanmelding.

Dit keer rijden we eens een andere kant op en slaan we het visje bij 
 Simonis in Scheveningen een keertje over en zoeken een andere locatie 
voor het eten van kibbeling of lekkerbek. Wie weet komen we in Zeeland 
terecht of in Hoek van Holland of in …… Laat u verrassen!

Zaterdag

5
november

Brood en spelen in Hattem met bakkerslunch

€ 60,00 of € 72,00*

Na een heerlijke bakkerslunch, gaat 
u in deze sfeervolle historische 
 bakkerij luisteren en kijken naar 
een verhaal vol humor en historie 
over het boeiende ambacht van 
de  bakker, natuurlijk 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 
bedrijfs keuken. Het Backhuys werd in 1985 gekocht en is sinds 1987 
 onderdeel van het museum. Beide zijn het bekijken meer dan waard.

NIEUW!

€ 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

TIP: 
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


