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Vijf jaar SWO-Krantje: van probeersel tot vaste prik

Met dit SWO-krantje heeft u vijf jaar geschiedenis in handen. 
In januari 2018 werd er een nieuw communicatiemiddel in het 
leven geroepen: De SWOkrant! Met een sterk (vrijwilligers)
team zorgen we ervoor dat we iedere twee maanden een 
krant kunnen maken en distribueren. Elke keer weer met 
interessante artikelen, vaste rubrieken, zoals de activiteiten 
en de uitstapjes, maar ook leuke interviews en informatie die 
voor u relevant kan zijn.

Destijds was het Francis Hoonhout 
die opperde om iets te maken, wat 
niet alleen leuk was om te lezen, 
maar waar mensen ook gemakkelijk 
aan konden komen. Dit resulteerde 
uiteindelijk in de SWO-krant!

De krant is met zijn tijd meegegaan 
en stapje voor stapje steeds een 
beetje beter gemaakt. Hierbij 
hebben we goed geluisterd naar 
tips die we kregen van de lezers. 
Zo zijn we grotere letters gaan 

gebruiken en andere kleuren. En 
sinds twee jaar is de krant ook 
digitaal te verkrijgen. 

Er komt aardig wat bij kijken
Wat niet veel mensen weten is 
dat dit krantje helemaal door 
vrijwilligers wordt gemaakt. Zowel 
de inhoud, de rubrieken, maar ook 
het rondbrengen van meer dan 
3000 krantjes op de vaste locaties.
Bij het maken van een krantje, 
komt aardig wat kijken. Zo is er een 
groep vrijwilligers, die de uitstapjes 
organiseert. Vrijwilliger Els schrijft 
vervolgens de teksten hiervoor 
die in de krant en op de website 
moeten komen.
Ook collega’s geven input voor de 
artikelen. Bijvoorbeeld een 
artikeltje over nieuwe bewegings-
activiteiten, de themamiddagen in 
de Mei, het Alzheimercafé of een 
stukje over de belastingaangifte. 
Onze “hoofdredactie” Rienk en 
Annelies doen dit inmiddels al vijf 
jaar en zijn hier per krant ongeveer 
twee weken mee bezig. Annelies 
gaat voornamelijk over de inhoud 
en Rienk is er voor de vormgeving 
en de techniek. 
Als de krant van de drukker komt, 
brengen Annelies en Rienk hem zelf 
rond, samen met Anita, een van 
onze begeleidsters op het vervoer. 

Zoals u ziet is er aardig wat werk 
verzet voordat u de krant in handen 
heeft.  

De krant wordt met veel plezier 
gemaakt en iedereen die meewerkt,  
vindt het leuk om te doen. 
Niet meer weg te denken uit 
Nissewaard. Met plezier en vol 
uitdaging gaan we de volgende vijf 
jaar – en verder – tegemoet.
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U komt verder met
de SWO servicepas
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

15,-€
Per jaar

Slechts

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

Meer informatie

   Al vijf jaar een vertrouwd gezicht in Nissewaard
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Aangifte Inkomstenbelasting

Net zoals voorgaande jaren 
kunt u in 2023 uw Aangifte 
Inkomstenbelasting weer door 
Stichting Welzijn Ouderen laten 
invullen.  
 
Wij werken met E-herkenning, 
zodat u geen Digid nodig heeft. Het 
invullen is in ontmoetingscentrum 
Mei aan de Winston Churchilllaan 31 
te Spijkenisse. 

Vanaf medio januari 2023 kunt u 
een afspraak maken bij Stichting 
Welzijn Ouderen. U hoort meteen 
op welke dag en tijd u wordt 

verwacht. Per post ontvangt u nog 
een bevestiging van uw afspraak 
en welke documenten u naar de 
afspraak moet meenemen.
Wij doen geen zakelijke aangiftes en 
hanteren een inkomensgrens van 
ongeveer € 45.000 (alleenstaande) 
of € 60.000 (echtpaar). Maximaal 
vermogen € 50.000 p.p.
 
Voor een telefonische afspraak: 
0181-695255, maandag t/m vrijdag 
9.00-16.30 uur. 

Kosten: gratis met SWO-pas, zonder 
SWO-pas € 3,00.

 
 
 
 

Gesloten tijdens kerst
Tijdens de kerstvakantie (van 
24 december tot 8 januari) 
zullen bijna alle activiteiten 
stoppen. Hieronder vindt u meer 
informatie over welke activiteiten 
een stop hebben en welke er door 
zullen gaan.

De Mei is gesloten in de 
kerstvakantie. Alleen sommige 
groepjes gaan door, maar die 
ontvangen hierover apart bericht. 
 
De Rollatorwerkplaats is gesloten 
van 12 december tot 4 januari.  
De heren starten weer op 4 januari 
met het nakijken en repareren van 
uw rollator. 

De sportactiviteiten hebben een 
kerst-stop in de kerstvakantie. 
 
Restaurant de Meibloem start 
weer op 11 januari. 
 
SWO kantoor is op 2e kerstdag, 
maandag 26 december, gesloten. 
 
De Maaltijdservice bezorgt wél 
gewoon maaltijden tijdens de 
kerstvakantie. 
 
Alle vrijwilligers en het personeel 
van de SWO wensen u fijne 
feestdagen en een gelukkig 
nieuwjaar.

In de kerstvakantie

Zijn er veel activiteiten bij SWO

Gesloten

Gluren bij de Buren
Zondagmiddag 5 februari is ontmoetingscentrum Mei één van de 
 locaties van Gluren bij de Buren. Op verschillende locaties in de buurt 
treedt er een act op, vaak in een huiskamer of een tuin. Gluren bij de 
buren is genieten van muziek, theater, dans, cabaret, poëzie en meer! 
Alle optredens zijn gratis te bezoeken. Gluren bij de Buren is een laag-
drempelig kunstfestival in huiskamers of andere locaties.  
U kunt van plaats naar plaats kuieren en ontdekken wat uw buurt nog 
meer te bieden heeft. 
Houdt de website en lokale media in de gaten voor meer informatie.

Teken- en schilderclub zoekt 
nieuwe deelnemers
Wist u dat u dat er bij de SWO een 
hele gezellige teken- en schilder-
club is? Heeft u ooit geschilderd 
en wilt u weer een nieuwe start 
maken? Wilt u uw schilder- of 
tekenkunsten op een hoger ni-
veau tillen? Of heeft u nog nooit 
 getekend �f geschilderd en wilt u 
het leren? 
 
Dat kan. Elke donderdagmiddag 
kunt u gratis (leren) schilderen, 
 tekenen, aquarelleren, kleuren en 
meer. Geen klassikale, maar per-
soonlijke tips en begeleiding door 

een vrijwillige professional. Gezel-
ligheid staat hierbij voorop; onder 
het genot van een kopje koffie of 
thee en een praatje is het een hele 
creatieve en plezante middag. Er is 
materiaal aanwezig, maar u kunt 
ook met uw eigen materiaal werken.
Heeft u interesse? Kom dan eens 
een kijkje nemen op donderdag-
middag vanaf 14.00 uur in de 
 Marckenburgh, Goudenregenplein 3. 

Voor meer informatie kunt u bellen 
naar 0181 - 69 52 55 of mailen naar 
activiteiten@swospijkenisse.nl 

Chauffeurs bedankt!
Ongeveer sinds een anderhalf 
jaar rijdt SWO op vrijdag voedsel-
pakketten van de Voedselbank 
naar mensen die deze zelf niet kun-
nen halen. Dit wordt gedaan door 
een vaste groep chauffeurs en deze 
doen dit graag. 

Ook wordt er op vrijdag gereden 
met de boodschappenpendels van 
SWO. Mensen stappen in de bus bij 
de Marckenhof en de Serreburgh 
en worden dan naar het Sterren-
kwartier gebracht. Hier kunnen zij 
hun boodschappen doen. De busjes 
rijden heen en weer, dus wanneer 
de inkopen gedaan zijn, kunnen 
 mensen terug wanneer ze dat willen.

Vrijdag is een drukke dag voor het 
wagenpark van SWO, want ook 
de boodschappenservice naar de 
 Akkers rijdt die dag. Hier kunnen 
mensen zich voor opgegeven. Zij 
worden dan thuis opgehaald, en 
naar Winkelcentrum Akkerhof 
 gebracht. Hier kan iedereen zijn 
inkopen doen en daarna is er vaak 
nog tijd voor een bakkie warm 
genot.
Zonder onze chauffeurs zou dit 
 allemaal niet mogelijk zijn. Door 
hun inzet kan SWO aardig wat 

 personen vervoeren. Uiteraard 
geldt dit voor alle chauffeurs die 
we hebben en die iedere dag van 
en naar de dagbestedingen rijden. 
Wij zijn daarom erg blij met deze 
enthousiaste club!
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rte berichten +++ Korte berichten +++ Korte berichten +++ Korte berichten +++ Korte berichten 

We hebben u er al eens over 
 geïnformeerd: SWO start met 
Walking Football! Inmiddels is de 
startdatum bekend: vanaf vrijdag  
3 februari gaan we hiermee starten! 
Meld u snel aan! 

In deze vorm speelt u voetbal in een 
team, maar dan net even anders, 
zodat iedereen mee kan blijven 
doen. Het is een voetbalvorm 
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; er is natuurlijk ook altijd 
tijd voor een goed gesprek of 
een kop koffie. 
 

Waar: VV Hekelingen
Wanneer: vanaf vrijdag 3 februari
Hoe laat: van 14.00-16.00 uur
Inschrijven of meer informatie:  
Bel SWO 0181 - 69 52 55 of mail 
naar activiteiten@swospijkenisse.nl

Kosten zijn € 3,– p.p. inclusief koffie 
of thee

Walking footballWalking football
Crossfit en Pilates 
Nieuwe beweegactiviteiten bij SWO 
In het nieuwe jaar start SWO met 
een tweetal nieuwe beweeg-
activiteiten: Crossfit en Pilates. 
Hieronder leest u meer over beide 
actviteiten. 
 
Crossfit
CrossFit is een energieke buiten-
training. Een dynamische manier 
van fitness met als doel fit, sterk en 
gezond te worden en te blijven.  
U werkt op een speelse manier aan 
uw conditie en kracht.  
Crossfit start dinsdag 10 januari van 
10.00-11.00 uur en wordt gegeven 
op nieuwe locatie: Wijk Schenkel, 
Rivierlaan, tegenover het Italiaans 
restaurant La Vista op het grasveld 
nabij het bloemenmonument. 
Hiervoor betaalt u € 3,– per keer of 
u koopt een strippenkaart voor tien 
keer. Bij een volle kaart is de elfde 
keer gratis.

Pilates
Pilates is een laagdrempelige 
training, waarbij de nadruk wordt 
gelegd op het versterken en rek-
ken van de spieren. Dit zorgt voor 

een verbetering van uw lichaams-
houding, stabiliteit en coördinatie. 
Het verbetert de botdichtheid en 
vermindert gewrichtspijn. Hierdoor 
wordt u weer soepel en flexibel. 
Mede hierdoor vermindert het de 
kans op valongelukken en werkt 
het als een vorm van valpreventie. 
 Pilates start woensdag 11 januari  
van 11.00 -12.00 uur en wordt 
gegevenin de Marckenburgh, in de 
Blauwe Zaal. De kosten bedragen  
€ 37,50 of € 45,–* per drie maanden.
Onze nieuwe vakkracht Sandra 
is een gediplomeerde sport-
instructrice die tevens gespe-
cialiseerd is in rug-, artrose- en 
 mobiliteitsklachten. Beweging 
(op de juiste manier) is hierbij het 
tover woord!

Bent u benieuwd of een van deze 
beweegactiviteiten iets voor u is?  
Meedoen met een gratis proefles is 
altijd mogelijk. 

U kunt zich opgeven via SWO; 
 telefoon: 0181 - 69 52 55 of mail 
naar activiteiten@swospijkenisse.nl.

Feest- en evenementencommissie  
BuurTerras
Het BuurTerras is een locatie waar 
diverse activiteiten voor jong en 
oud plaatsvinden. Het is gelegen 
aan de Hongerlandsedijk: één van 
de mooiste plekjes van Spijkenisse.

U bent van harte welkom voor een 
kopje koffie en een gezellig praatje, 
maar u kunt natuurlijk ook mee-
doen aan een van de activi teiten 
die worden aangeboden.

In het BuurTerras worden regel-
matig feesten en partijen georgani-
seerd. Van het vieren van een  
gouden huwelijk, een verjaardags-

feest tot bijvoorbeeld een afscheids -
receptie. Alles is mogelijk. Voor het 
organiseren van deze feesten en 
evenementen zijn wij opzoek naar 
vrijwilligers die dit evenementen-
team willen komen versterken. 

Heeft u nog tijd over, heeft u orga-
nisatorisch talent en houdt u er van 
om de handen uit de mouwen te 
steken? Dan zijn wij op zoek naar u!  
 
Lijkt het u leuk om mee te helpen?  
Neem dan even contact op met 
a.langstraat@swospijkenisse.nl  
of bel naar 0181 - 69 52 55.

Indische sferen in de Mei
Op 25 november was er weer 
een themamiddag in de Mei. 
Tijdens deze middag kwamen er 
heerlijke geuren uit de keuken 
waar een enthousiaste kok de 
Indische hapjes stond te bereiden. 
Ondertussen heeft Anneke Ruff, 
van Stichting Pelita, ons wat meer 
verteld over de Indische cultuur en 
achtergronden.

Onder het genot van een drankje 
en een Indisch hapje maakten 
de deelnemers kennis met deze 
cultuur. Deze kennis werd op de 
proef gesteld middels een quiz.
Door een groep enthousiaste 
vrijwilligers en deelnemers kunnen 
we terugkijken op een geslaagde 
middag! Komt u volgende keer ook 
naar de themamiddag?
• Vrijdag 27 januari 2023: 

Nostalgische middag met ‘snert’
• Vrijdag 24 februari 2023 

Marokkaanse middag. 

Deze middagen vinden plaats van 
15.00-17.00 uur, in ontmoetings-
ruimte Mei, Winston Churchilllaan 31 
in Spijkenisse De kosten voor deze 
middagen zijn € 3,– met servicepas 
en € 5,– zonder servicepas.

U kunt zich aanmelden bij SWO:  
bel naar 0181 - 69 52 55, of mail 
naar activiteiten@swospijkenisse.nl,
o.v.v. Themamiddag.

Leuke weetjes over de SWO maaltijdservice
Onze maaltijdservice bestaat al flink 
wat jaren. 
Maar wist u bijvoorbeeld dat:
• u de keus heeft uit 75 verschil-

lende soorten maaltijden,
• dat u, behalve hoofdgerechten, 

ook lekkere salades, soepjes en 
toetjes kunt bijbestellen,

• er seizoensgerechten besteld 
kunnen worden, zoals asperges, 
wild en snert,

• u het altijd een keer kunt 
 proberen en bij bestellen 
 nergens aan vastzit,

• de maaltijden gratis worden 
thuisgebracht door vriendelijke 
vrijwilligers, met oog voor u.

Probeer het eens. Lekkere gevari-
eerde voeding voor een eerlijke 
prijs. Wij wensen u alvast fijne 
feestdagen en een goed nieuwjaar!
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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) 
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

Breinfit
14.00-15.00 uur
Wijkcentrum Maaswijk (Maaswijk)
€ 37,50 of € 45,00* per 3 maanden

Maandag (vervolg)

Klaverjasver. Klavertroef
19.00-22.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 8,00 per maand
Wij zoeken nog nieuwe leden voor 
onze gezellige club. Loop gerust 
naar binnen en speel de eerste twee 
keer gratis mee.
Inlichtingen: 06-13444445 
B. Vervoort

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

Dinsdag

Combifit BBBB
9.30-10.30 uur, 10.30-11.30 uur
Sporthal Maaswijk, Maaswijkweg 50
€ 37,50 of € 45,00* per 3 maanden 

Line Dance beginners

10.00-11.15 uur
Dansschool Norbert van Wijk 
(Centrum)
€ 37,50 of € 45,00* per 3 maanden

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

Cross fit
10.00-11.00 uur, start 10 januari
Nabij bloem-monument langs de 
Oude Maas, De Zoom, Schenkel
€ 3,00 per keer, strippenkaart 10x 
bij een volle kaart 11e keer gratis.

Tai Chi Chuan
10.000-11.30 uur
Sportschool R. de Bijl en C. Gross
(Sterrenkwartier)
€ 60,00 of € 71,00* per 10 lessen

Dinsdag (vervolg)

Sjoelen en spelletjesochtend
10.30-12.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis of € 1,00* per keer

Leeskring

24 januari, 28 februari ,
10.30-12.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 34,40 of € 42,95* per jaar 

Line Dance gevorderden
11.15-12.30 uur
Dansschool Norbert van Wijk 
(Centrum)
€ 37,50 of € 45,00* per 3 maanden 

Combigym Sport
11.30-12.30 uur
Sporthal Maaswijk, Maaswijkweg 50
€ 37,50 of € 45,00* per 3 maanden 

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
14.30-15.30 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

Pilates
11.00-12.00 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh  
(Groenewoud)
€ 37,50 of € 45,00* per 3 maanden 

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

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

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 
afmelden belt u bovenstaand 
 telefoonnummer.

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.

Stoelyoga
10.00-11.00 uur, 11.30-12.30 uur
Blauwe Zaal Marckenburgh 
(Groenewoud)
€ 42,50 of € 53,00* per 3 maanden

Donderdag (vervolg

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

Poëziemiddag
Donderdag 1 december
13.30-15.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Gratis

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

Vrijdag (vervolg

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

GALM 
(Groninger Actief Leven Model)
12.30-13.30 uur 
Gymzaal Koolzaaddreef (Dreef)
€ 42,50 of € 53,00* per 3 maanden

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)
Startdatum is nog niet bekend
13.30-15.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 52,50 of € 68,00* per 5 keer

Tabletcursus
Data: 13-1, 20-1, 27-1, 3-2, 10-2
13.30-15.30 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 40,00 of € 55,00* per 5 keer

Vrijdag (vervolg)

Walking Football
Start 3 februari

14.00-16.00 uur
vv Hekelingen, Lange Groeneweg
€ 3,00 per keer incl. koffie/thee

Themamiddag
27 januari, 24 februari
15.00-17.00 uur
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
Thema 27-1: Nostalgische middag 
met ‘snert’ 
Thema 24-2: Marokkaanse middag 
€ 3,00 of € 5,00*

Zondag

Bingo/Dansant

8 januari, 19 februari
13.30-16.30 uur
Zaal open 13.00 uur
€ 7,50 (6 bingokaarten)
Graag aanmelden bij Marja  
06-10 96 61 22

Vrije inloop Klaverjas
29 januari, 26 februari
13.30-16.30 uur 
Ontmoetingsruimte Mei (Schiekamp)
€ 2,50 per keer

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!!



Januari - Februari 2023 

6

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. Voor alle uitstapjes 
geldt: VOL IS VOL. Bij gebrek aan belangstelling kan het reisje worden geannuleerd. 

U kunt zich vanaf 19 december 09.00 uur opgeven voor een uitstapje door te bellen met de SWO. Eerder 
gedane aanmeldingen, bijvoorbeeld via Voicemail of mail, die vóór dit tijdstip zijn gedaan worden NIET in 
behandeling genomen.

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

Contact SWO

Goudenregenplein 3, 
3203 BNSpijkenisse

0181 - 69 52 55

www.swospijkenisse.nl

info@swospijkenisse.nl

facebook.com/SWOSpijkenisse

twitter.com/swo_spijkenisse

@swospijkenisse

Woensdag

18
januari

Rondrit Voorne-Putten met koffie met gebak

€ 17,00 of € 20,40*

Woensdag

11
januari

Pannenkoeken eten bij Het Klokhuys 

€ 25,00 of € 30,00*

!

Zaterdag

7
januari

IJssculpturenfestival in Zwolle

€ 57,50 of € 69,00*

275.000 kilo ijs en 
275.000 kilo sneeuw. 
Het thema “What a 
Wonderful World” 
wordt in een magische 
reis van sneeuw- en 
ijs sculpturen tot wel zes 
meter hoog uitgebeeld. 
Laat u verwonderen 
door de mooie zaken in 
het leven; liefde, kunst, 

architectuur, flora en fauna en mooie mensen. Het is hier binnen wel een 
beetje frisjes, maar warm ingepakt kijkt u uw ogen uit. Heeft u het koud 
dan kunt u zich op het horecaplein opwarmen, waarna u weer terug kunt 
naar “A wonderful World”. Omdat dit uitstapje al in onze vorige krant heeft 
gestaan is deze al bijna vol. 

Vandaag weer een kort uitstapje en u wordt later opgehaald en eerder 
thuisgebracht We gaan na een leuk ritje lekker pannenkoeken eten.  
Proef de lekkerste 
pannenkoeken tussen 
de  appel- en peren-
bomen van de familie 
Klok. Met natuurlijke 
producten uit de naast-
gelegen Landwinkel 
staat het menu garant 
voor kwaliteit. Als u 
uw maag heeft gevuld 
heeft u nog even de 
gelegen heid om de 
Landwinkel te bezoeken
voor natuurlijke, gezonde 
producten. Inclusief één 
consumptie.

Zeterdag

14
januari

Wie de schoen past . . .

€ 50,00 of € 60,00*

NIEUW!

Een verrassingstocht waar je van naast 
je schoenen gaat lopen. U hoeft bij deze 
verrassingstocht niet bang te zijn dat u 
er al eens eerder bent geweest. Deze 
is helemaal nieuw in ons programma 
en we zijn benieuwd wat u er van gaat 
vinden. Durft u de gok te wagen en u in 
te schrijven voor deze dag?

U stapt bij ons in de bus en laat u rondrijden door onze chauffeur over het 
mooie eiland Voorne-Putten. Wij trakteren u op koffie met gebak en als 
u weer bent ingestapt zet u de reis voort. Uw chauffeur weet zeker leuke 
plekjes te vinden. Na de lunch (op eigen kosten) reist u verder en hopelijk 
bent u net voor het donker weer thuis.

Zaterdag

21
januari

Zangduo Aleida en Martijn in de Mei

€ 27,00 of € 32,40*

Weer een gezellige dag dicht bij 
huis. Het duo Aleida en Martijn zijn 
al 21 jaar op tournee met hun zang 
en gitaar. Dit keer komen ze naar de 
Mei. Komt u ook? Dan kunt u na de 
lunch gezellig meezingen of gewoon 
luisteren naar vrolijke nummers 
zoals Carolientje, Que sera, Apart 
gevoel van binnen en nog veel meer. 
Misschien durft u het aan om ook 
een dansje te wagen of de polonaise 

te lopen? U mag vandaag op eigen gelegenheid richting Mei waar u wordt 
verwacht voor de lunch. Wilt u toch opgehaald worden dan kunt u dat bij 
inschrijving opgeven. U betaalt dan € 4,– aan de chauffeur.
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Ontmoet, kijk en beleef!

Zaterdag

4
februari

Oud Brabant in Oosterhout

€ 45,00 of € 54,00*

Woensdag

25
januari

Sleepvaart in Maassluis

Woensdag

28
januari

Prachtige tocht naar Neeltje Jans en visje eten

€ 45,00 of € 54,00*

Zaterdag

11
feebruari

Bloemenpret en High Tea  
in Vrouwenakker

€ 40,00 of € 48,00*

Midden in het gezellige historische 
centrum van Maassluis is in het 
oude gemeentehuis het sleepvaart-
museum gevestigd. Een enorme 
collectie scheeps-sleep-materialen, 
scheepsmodellen, kaarten en 
logboeken zijn te bewonderen. Het 
geeft een mooie inkijk in de rijke 
historie. De vrijwilligers nemen u 
desgevraagd mee in deze bijzondere 

en indrukwekkende wereld. U wordt verleid tot het zelf besturen van 
een sleepboot tot het afdalen in de kelder, waar u in het archief kunt 
verdwalen. Het bezoek aan dit museum kunt u uitbreiden met een 
 wandelingetje langs de haven of door het centrum. Bent u geïnteresseerd 
in schepen en kunt u trappen lopen dan moet u vandaag niet thuis blijven.

€ 25,00 of € 30,00*

U bent wellicht al vaker met 
ons mee geweest om vis te 
eten in Zeeland. Vandaag gaan 
we dat weer doen. De “r” zit 
nog steeds in de maand maar 
ook andere vissoorten staan 
natuurlijk op het menu.  
U mag kiezen. Vandaag drinken 
we onderweg natuurlijk wel 
koffie maar deze zaterdag is 
zónder het gebak.

Woensdag

1
februari

Visje eten in Ouddorp

€ 45,00 of € 54,00*

Vorige keer is het visje in Ouddorp zo goed bevallen dat we het deze 
woensdag gewoon nog een keertje doen. Kabeljauw of lekkerbek met 
frietjes. Of heeft u liever een gebakken scholletje? U mag kiezen. 

Gaat u mee terug in de tijd? Hoe deden ze vroeger de was en maakten 
ze schoenen? Hoe zag Oosterhout er anno 1900 uit? Hoe woonden ze en 
hoe woonde de burgemeester? Dit en nog veel meer en oude ambachten 
laten de we u zien tijdens uw rondreis op deze locatie. Een gids gaat u er 
alles over vertellen en wat u zeker niet mag overslaan is het oudhollandse 
snoepwinkeltje waar u terecht kunt voor de echte Oosterhoutse kaneel-
stokken en ander snoep uit vroegere tijden.

Altijd al eens willen weten hoe het er in de catacomben van een voet-
balstadion toegaat? U brengt een bezoek aan het mooie en traditionele 
Kasteel, inclusief de Ridderzaal, de Kasteelloge en het Sparta Museum. 
U bekijkt de historische film met vele hoogtepunten uit het roemruchte 
verleden van de Kasteelclub. Laat u zich tijdens de rondleiding inspireren 
door de échte Sparta-verhalen en de geschiedenis van Sparta Rotterdam 
door de gids. Maak kennis met Sparta Rotterdam en beleef de unieke sfeer 
van die mooie club van Rood en Wit. U dient i.v.m. trappen in het kasteel 
wel enigszins te kunnen lopen zonder rollator.

Uitstapjes uitgelicht
De uitstapjes van SWO zijn een begrip in Spijkenisse en omgeving. 
Oftewel in Nissewaard.
In bijna 15 jaar zijn de uitstapjes gegroeid van een kleinschalig 
goedkoop rondritje door de weeks, met eigen boterhammen mee, 
naar grote zaterdaguitstapjes. Soms met wel 45 deelnemers naar 
verre bestemmingen in Nederland en standaard op zaterdag een 
uitgebreide lunch met koffie en gebak. 
Het vrijwillige uitstapjesteam organiseert en regelt deze uitstapjes 
van A tot Z. Zij doen er alles aan om de uitstapjes zo voordelig 
mogelijk, maar wel kostendekkend te maken. Helaas moeten we 
constateren dat de uitstapjes steeds duurder worden. Niet alleen de 
gestegen brandstofprijzen zijn hier debet aan, maar ook de prijzen 
van de horeca rijzen de pan uit. Daar komen de extra kosten van bus 
onderhoud en inzet collega’s nog bij waardoor de kosten aanzienlijk 
worden. 
Daarom lijkt het ons goed om in sommige gevallen minder extra’s in 
te plannen om de uitstapjes betaalbaar te houden. Of anders gezegd, 
wel koffie, maar geen gebak bijvoorbeeld. We hopen van harte dat 
we daarmee de uitstapjes betaalbaarder voor onze deelnemers 
kunnen maken. 
Graag vragen wij ook aandacht voor het volgende. Als u van de 
uitstapjes wilt kunnen genieten dan moet u zelfstandig kunnen 
functioneren. Bij elk uitstapje staan er voetstapjes afgebeeld. Hoe 
meer voetstapjes hoe meer er gewandeld wordt en hoe fysieker 
het uitstapje. Ook bij één groen voetstapje is het belangrijk dat u, 
eventueel met rollator, een stuk kunt lopen zonder ondersteuning. 
Alhoewel onze vrijwilligers best willen helpen kunnen en mogen 
zij geen fysieke ondersteuning bieden. Voor uw eigen plezier is het 
daarom belangrijk om hier vooral ook op te letten als u een uitstapje 
boekt. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u gerust contact 
opnemen met SWO, 0181 - 69 52 55.

Spelen met bloemen, blaadjes en andere 
“frutsels”. Gebruik onder het bezielende oog 
van Christa uw fantasie en maak een mooie 
creatie voor thuis. Tijdens deze workshop 
krijgt u over twee delen verspreid een high tea 
 geserveerd waardoor u niet met een al te volle 
maag aan de slag hoeft te gaan. Leuk om te 
doen en lekker om te eten. Gaat u mee?

NIEUW!

Woensdag

15
februari

Shoppen bij IKEA en koffie met iets lekkers

€ 19,00 of € 22,80*

Kent u IKEA al, het Zweedse woonwaren-
huis? Niet alleen voor meubelen maar juist 
ook voor slimme huishoudelijke dingen 
voor in de kasten, op tafel of gewoon voor 
de sier. Potten, voorraadbussen, kaarsen, 
glazen, speelgoed voor de kleinkinderen, 
schilderijen, fotolijsten, handdoeken, 
 lakens, lampen en handige hebbedingetjes. 
Te veel om op te noemen. Dit allemaal voor 
zeer schappelijke prijzen. Vandaag krijgt u 
niet alleen koffie onderweg maar u krijgt er 
ook wat lekkers bij.

Woensdag

8
februari

Rondleiding Spaarta stadion

€ 27,50 of € 33,00*
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Dinsdag 

21
februari

Bioscoop Vlaardingen

€ 21,50 of € 25,80*

Zaterdag

18
februari

Rondrit en uitgebreide lunch

€ 40,00 of € 48,00*

Colofon
Teksten:
Els Kemper  
Annelies Vrinten 
Arlette Franses
Monique van der Gaag
Jacoline Nunnikhoven

Fotografie:
FreePick.com, stockfoto’s
Envato.com, stockfoto’s

Redactie:
Rienk van ’t Hullenaar 
Annelies Vrinten
Arlette Franses

Techniek en opmaak:
Annelies Vrinten
Rienk van ’t Hullenaar

Zaterdag

25
februari

Bingo in de Mei

€ 17,00 of € 20,40*

€ 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

Vlees of Vis, of 
allebei. Een ritje 
naar Willemstad is 
dit zeker waard. Wij 
bieden u vandaag 
een proeverij aan van 
vlees of vis en doen 
eens gek en geven 
u er een dessert bij. 
Lekker lang tafelen 
op misschien een 
koude winterdag in 
een prachtig histo-

risch pand, dat stamt uit de 17e eeuw. Natuurlijk rijden we daar via een 
leuke route naar toe. Wegens de uitgebreide lunch die u krijgt slaan we 
vandaag de koffie en het gebak over.

Een ontspannende filmmiddag in een bioscoop met luxe stoelen en veel 
beenruimte. Nu een keertje niet in Schiedam maar in Vlaardingen. We 
worden ontvangen met een kopje koffie of thee en iets lekkers. De voor-
stelling 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 

middag, een goede 
gelegenheid om weer 
eens naar een film te 
kijken in een bioscoop in 
plaats van thuis op bank. 
Welke film het is? Dat is 
nog niet bekend. Laat u 
verrassen. U wordt later 
opgehaald dan u bent 
gewend en we rijden 
rechtstreeks naar de 
bioscoop. 

Weer een gezellige dag dicht bij huis. 
U mag weer op eigen gelegen heid 
naar de Mei toe komen waar de 
koffie al voor u klaar staat. Na gezellig 
samen zijn en de lunch wordt het 
spannend. Lukt het u om volle bingo-
kaarten te krijgen en gaat u naar huis 
met een tas vol prijzen of bent u al 
tevreden met een troostprijsje? Wilt u toch opgehaald worden dan kunt u 
dat bij inschrijving opgeven. U betaalt dan € 4,– aan de chauffeur.

Woensdag

1
maart

Lunchuitstapje

€ 35,00 of € 42,00*

Weer een kort uitstapje 
waarbij u later wordt 
opgehaald en eerder 
wordt thuisgebracht dan 
u misschien gewend bent. 
Nadat u bent opgehaald 
vertrekken we naar een 
leuke locatie waar u 
getrakteerd wordt op een 
gezellige lunch.

Zeterdag

4
MAART

Verrassingstocht

€ 45,00 of € 54,00*

Na een periode van geen verrassingstochten 
meer te hebben gereden, vonden we het wel 
weer eens tijd om u deze tocht aan te bieden. 
Natuurlijk laten we niet los waar we heen 
gaan want dan is het geen verrassing meer, 
maar we zoeken zeker iets leuks uit!


