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Het Rondschrijven

Voorwoord
Door Carol Houtman, directeur SWOP

Alles wordt duurder…
Voor mijn tijd bij de SWOP werkte ik bij een
zorgorganisatie in de regio Rotterdam Hoeksche Waard.
Niet alleen stond ik dagelijks in de file, ook moest er
regelmatig getankt worden. Nu de prijs van benzine zo
omhoog schiet, ben ik blij dat ik tegenwoordig vrijwel altijd
de fiets kan pakken. Het scheelt reistijd, maar ook een heleboel geld.
Naast benzine, schieten ook de energieprijzen en de kosten voor boodschappen
omhoog. Álles wordt duurder. Sommige mensen die voorheen net rondkwamen,
hebben het nu lastig. Afhankelijk van je inkomen zijn er natuurlijk wel regelingen bij
de gemeente en overheid. Dit is niet altijd bekend en soms is het ingewikkeld om aan
te vragen.
De SWOP heeft een groep vrijwilligers die ondersteuning biedt bij geld & regelzaken.
Twee keer per week is er een spreekuur van de Formulierenbrigade, namelijk op de
maandag- en woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur. Daarnaast kan de
Thuisadministratie ingezet worden om je te ondersteunen bij het terugkrijgen van
overzicht. Elk jaar – en wel in de eerste maanden – is ook de Belastingservice actief.
De bijbehorende vrijwilligers helpen mensen bij het digitaal invullen van hun
belastingaangifte.
Momenteel is de SWOP aan het onderzoeken wat nog meer een bijdrage kan leveren
aan financieel gezond worden en/of blijven. Heb je hierover ideeën? Wij horen ze
graag!
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NIEUWS & MEDEDELINGEN
De zomerstop is begonnen
Van 1 juli tot en met 1 september zal een aantal activiteiten stilliggen in verband
met de zomerstop. Andere activiteiten – zoals het gezamenlijk koffiedrinken,
sjoelen, Samen Eten, de crea-middag, spelletjessoos, bingo en film - kunnen wel
gewoon doorgaan.

Plek vrij bij Sociaal Vitaal
Zestigplussers die aan hun gezondheid willen werken, kunnen zich aanmelden voor
Sociaal Vitaal. Bij het beweeg- en gezondheidsproject is vanaf september nog een
aantal plekken vrij.
Sociaal Vitaal heeft als doel de vitaliteit
van senioren te bevorderen. Tijdens en
na afloop van het programma zullen de
deelnemers verschillende voordelen
ervaren, namelijk:
• Betere fysieke conditie
• Veerkracht om de gevolgen van
veroudering op te vangen
• Goede sociale vaardigheden om
contacten te leggen
Er zijn nog plekken vrij op de maandag (13.00 - 15.00 uur, 15.00 - 16.30 uur en 16.30
- 18.00 uur), dinsdag (16.15 – 17.45 uur) en donderdag (19.30 – 21.00 uur).
De kosten bedragen € 3 per keer. Bel naar de SWOP om je op te geven: 015-3 699
699.

Steunpunt gedupeerden toeslagenaffaire Pijnacker-Nootdorp
In Nederland zijn duizenden gezinnen getroffen door de toeslagenaffaire. Hoor jij
hier ook bij en ben je niet of niet voldoende gecompenseerd? Of heb je andere
ondersteuning nodig - bijvoorbeeld op het gebied van uw gezin, wonen,
gezondheid, werk en opleiding, schulden en financiën? Wil je je verhaal kwijt? De

2

53e jaargang, no. 4 – 4 juli 2022

Het Rondschrijven

gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft voor getroffen ouders van de toeslagenaffaire
een steunpunt opgericht.
Niet alleen wil zij alle gedupeerden laten weten dat het niet hun schuld is wat hun
is overkomen. Ook helpt de gemeente graag zodat zij hun leven weer op kunnen
pakken. Niemand staat er alleen voor.
Ouders verwijst zij naar de volgende webpagina: pijnacker-nootdorp.nl/steunpuntgedupeerden-toeslagenaffaire/

Vervoer door Burenhulp Nootdorp
Heb je geen vervoer, maar moet je naar het ziekenhuis, de huisarts of tandarts? Of
wil je gewoon ergens op visite, maar zie je geen mogelijkheid om er te komen?
Schakel Burenhulp Nootdorp in. Tegen
een kleine vergoeding brengen
vrijwilligers met hun eigen auto je
ergens naartoe. Binnen PijnackerNootdorp bedraagt de vergoeding € 5.
Extra parkeerkosten, mochten die
gemaakt worden, zijn ook voor
rekening van de aanvrager. Voor meer
informatie of om een rit aan te vragen,
kan je bellen met Fred de Bruijn. Hij is
bereikbaar via 06-48 01 05 33.

Rookmelders verplicht per 1 juli 2022
Bij een woningbrand vallen de meeste slachtoffers door het inademen van rook.
Rookmelders zijn er om levens te redden – én doen dit ook.
Daarom is vanaf 1 juli 2022 in iedere woning een rookmelder verplicht. Sterker nog:
op iedere verdieping in huis moet een goed functionerende rookmelder hangen.
Heb je dit nog niet geregeld? Doe het dan zo snel mogelijk.

Woon je (brand) veilig?
Brandweer Haaglanden geeft gratis advies over brandveiligheid in je woning.
Speciale brandweerambassadeurs controleren, samen met jou, je huis op
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brandveiligheid. Zij geven tips over de juiste plaats van rookmelders, vluchtroutes
en de aansluiting van elektrische apparaten.
Je kunt dit gratis huisbezoek online aanvragen via:
https://www.brandweer.nl/haaglanden/formulieren/aanvraag-huisbezoek
Heb je geen computer, stuur dan je gegevens in een envelop zonder postzegels
naar:
Veiligheidsregio Haaglanden
t.a.v. Brandveilig Leven Team 3 Zoetermeer
Antwoordnummer 53233
2505 WB ’s-Gravenhage
Na ontvangst van de aanvraag nemen de brandweerambassadeurs contact met je
op voor een afspraak. Zij kunnen zich legitimeren aan de deur. Het bezoek duurt
ongeveer twintig tot dertig minuten.

Alzheimer Trefpunt
Het Alzheimer Trefpunt is bedoeld voor
mensen die op een of andere manier met
dementie te maken hebben. Niet alleen is het
een plek om lotgenoten te ontmoeten. Ook
krijg je tijdens de informele bijeenkomsten
informatie over dementie en kun je ideeën en
ervaringen uitwisselen. Voel je welkom het
komende trefpunt en neem vooral iemand
mee.
12 september, 19.00 uur
Vergeetachtigheid, wat is er aan de hand?
Iedereen vergeet wel eens wat. Maar als je ouder wordt, kan vergeetachtigheid of
geheugenverlies ernstige vormen aannemen. Het kan een signaal zijn van
beginnende dementie. De verschijnselen van dementie brengen ook gevoelens van
onzekerheid, angst, en verdriet met zich mee.
Huiskamer van de Buurt, Floralaan 102, Pijnacker
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Samen de zomer tegemoet fietsen
Fiets je mee de zomer
tegemoet? Tot en met
oktober vertrekt er elke
tweede woensdag van de
maand om 10.00 uur een club
vanaf De Schakelaar voor een
tocht van ongeveer 40
kilometer. Om vol goede
moed te vertrekken, staat
vanaf 09.30 uur de koffie
klaar. Aanmelden is niet
verplicht.

Wisseling van de wacht
Al een hele lange tijd is Josita Woesthuis sociaal werker in Nootdorp. Binnenkort
zal zij ‘vertrekken’. Hieronder vertelt ze hier zelf over:
,,Ik merkte dat ik na dertien jaar graag iets anders wilde doen binnen de SWOP. Dat
bleek ook nog eens te kunnen. Binnen het team was er namelijk nóg iemand die een
nieuwe uitdaging wel zag zitten: Jacob-Jan Koedoot.
Jacob-Jan is sociaal werker in Pijnacker-Zuid. Hij gaat daarnaast dus ook Nootdorp
doen. Ik neem een aantal van zijn activiteiten over, zoals het Alzheimer Trefpunt en
de brugfunctie bij de gemeente.
Per 1 september brengen we alles in praktijk. Tot die dag verandert er nog even
niets.”

Mooie woorden C.M. van Rossum-Nieboer
Gelukkig hebben we ook deze keer kunnen rekenen op een mooie bijdrage van de
Pijnackerse C.M. van Rossum-Nieboer. Hopelijk geniet iedereen net zo van de
natuur als zij. Wij in ieder geval wel.
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De treurwilg
De treurwilg is in het voorjaar een schoonheid,
zij presenteert zich zonder een zweem van ijdelheid.
Zij verblijdt ons hart door haar aanwezigheid,
er is dus geen enkele reden tot treurigheid.
Wanneer koning winter heerst tot aanvang maart,
ook dan is zij het aanzien dubbel en dwars waard.
Tegen de grauwe lucht zie je dan haar mooie silhouet,
ik kan haar zien en geniet van haar vanuit mijn bed.
Vooral langs het water, maar ook langs wegen
en ook in parken komen we haar veelvuldig tegen.
Een opvallende verschijning, die aandacht vraagt
én verdient door de sierlijke kroon die zij draagt.
Als een waterval hangen haar takken naar beneden,
en zo betovert zij alle mensen in dorpen en steden.
Ik hoop dat deze boomsoort een lang leven is beschoren
en dat ik dan tot haar trouwe bewonderaars mag behoren.
- C.M van Rossum-Nieboer -
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VRIJWILLIGERSWERK
Op (verjaardags-)bezoek bij een 65-plusser
De SWOP is een ‘verjaardag bezoekgroep’ gestart.
Vrijwilligers
brengen
een
éénmalig
verjaardagsbezoek aan zelfstandig wonende
inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Naast het geven
van persoonlijke aandacht en een attentie,
informeren zij de jarige over voor hem of haar
mogelijk interessante voorzieningen. Deze
informatie krijgen zij aangereikt door de vrijwillig
coördinator of de ouderenadviseur.
De SWOP is nog op zoek naar vrijwilligers voor de verjaardag bezoekgroep. Lijkt dit
je leuk of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar info@swop.nl of bel naar
015-3 699 699.`

Maatjes gezocht
De komst van een maatje zou door verschillende mensen in Pijnacker, Nootdorp
en Delfgauw heel erg gewaardeerd worden. Van het maken van een wandeling,
het drinken van een kop koffie tot het doen van een spelletje – zij doen het liever
samen dan alleen. De SWOP is nog op zoek naar maatjes. Soms voor mensen met
een klein netwerk, soms ter ondersteuning van mantelzorgers.
•

•

Muziek maken. Voor een mantelzorger uit Nootdorp is het heel belangrijk.
Het geeft hem de energie om zijn vrouw de zorg te kunnen blijven geven die
zij nodig heeft. Nu is het zo dat hij tijdens een optreden haar niet de hele tijd
alleen wil laten. Deze man zoekt dan ook iemand die op dit soort momenten
bij haar kan zijn. Over het algemeen weet hij ruim van te voren wanneer hij
moet optreden.
Een mevrouw uit Pijnacker zou het gezellig vinden als er af en toe iemand bij
haar op de thee komt. Voor haar mantelzorger, haar dochter, betekent dit
een middagje vrij. Terwijl iemand anders bij haar moeder is, heeft zij even de
tijd aan zichzelf.
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De klik mag niet ontbreken. Om hier een zo goed mogelijke inschatting van te
maken, gaan wij vooraf op huisbezoek bij de vrager en kennen we de vrijwilliger.
Interesse of meer weten? Bel of mail naar de SWOP en vraag naar Sandra of
Josita: 015 – 3 699 699 of info@swop.nl.

Vrijwilligers gezocht voor de Formulierenbrigade
Stel jij graag orde op zaken en vind je met cijfers werken leuk? Dan ben jij een ideale
vrijwilliger voor De Formulierenbrigade. Hier worden mensen geholpen met vragen
over onder andere formulieren en toeslagen. Via de computer ben jij in staat om
de weg naar diverse instanties te vinden.
Interesse of meer weten? Bel of mail naar de SWOP: 015-3 699 699 of
info@swop.nl

WIJK & BUURT
Computercafé in Nootdorp stopt
Digitaal bijblijven. De SWOP helpt
er graag bij. Sinds een paar
maanden wordt er in alle
dorpskernen een computercafé
georganiseerd. Zij die behoefte
hebben aan uitleg over óf
problemen hebben met hun
smartphone, tablet, laptop of
computer worden hier bijgestaan
door deskundige vrijwilligers.
De aanloop in Keijzershof, De Kiezel en De Schakelaar is goed. In Nootdorp
daarentegen hebben de bewoners de service nog niet gevonden. Óf ze zijn
dusdanig op de hoogte, dat ze hier helemaal geen gebruik van hoeven maken.
Vanaf heden zullen de vrijwilligers van het Nootdorpse Computercafé de
woensdagochtenden niet meer in CulturA & Zo aanwezig zijn. Wie toch een vraag
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heeft en in Nootdorp woont, kan naar de SWOP bellen (015 – 3 699 699) en een
afspraak maken.
Data en tijden:
Keijzershof: Iedere woensdag van 10.00 tot 11.00 uur
De Schakelaar: Iedere dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur
De Kiezel: Iedere woensdag van 14.00 tot 15.00 uur
Rectificatie: In tegenstelling tot wat eerder vermeld werd, is deze service op alle
locaties gratis.

Workshop WhatsApp
Steeds meer mensen maken gebruik van Whatsapp om berichten, foto’s of
spraakopnames te versturen. Wist je dat je met Whatsapp ook kunt videobellen of
een groepsgesprek kunt voeren? Whatsappen is gratis en werkt via internet. Wil jij
meer weten over Whatsapp om bijvoorbeeld te kunnen communiceren met je
kleinkinderen of familieleden op afstand? Kom dan naar de workshop WhatsApp.
Enthousiaste vrijwilligers van het Computercafé organiseren dit op de volgende
drie locaties:
CulturA & Zo: Donderdag 15 september van 14.00 tot 15.30 uur
Keijzershof: Dinsdag 20 september van 14.00 tot 15.30 uur
De Kiezel: Donderdag 22 september van 14.00 tot 15.30 uur
Lijkt het je interessant om een van de workshops bij te wonen? Je kunt je opgeven
via de SWOP (015 – 3 699 699). De kosten bedragen € 5 per persoon.

MANTELZORG & ONDERSTEUNING
Week van de Mantelzorg enthousiast ontvangen
Ontspanning en ontmoeting stonden centraal tijdens de Week van de
Mantelzorg, die van 28 mei tot 4 juni in Pijnacker-Nootdorp plaats vond.
,,Waardering voor mantelzorg is zó belangrijk. Het wordt lang niet altijd
opgemerkt – niet door degenen die het geven, maar ook niet door de rest van de
wereld.”
9
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Sommigen worden het stukje bij beetje, anderen totaal onverwachts. Sommigen
uit vrije wil, anderen omdat het echt niet anders kan. Sommigen als kind, anderen
pas als volwassene. Mantelzorgers – ze zijn er in allerlei soorten en maten. Toch
hebben allemaal één ding gemeen. Ze zorgen dag in dag uit en onbetaald voor een
naaste.
Volgens mantelzorg.nl telt alleen al Pijnacker-Nootdorp meer dan 15.700
mantelzorgers. ,,De zorg in onze gemeente zou ondenkbaar zijn zonder al hun
inzet, liefde en aandacht”, zegt Nienke Oldenhuis, mantelzorgconsulent bij de
SWOP. ,,Toch wordt mantelzorg lang niet altijd opgemerkt – niet door degenen die
het geven, maar ook niet door de rest van de wereld.”
De Week van de Mantelzorg was
er om daar verandering in te
brengen. Even stonden de
‘onzichtbare helden’ in de
schijnwerpers. En wel tijdens alle
gratis activiteiten waar zij aan
konden deelnemen. Van een
fotografieworkshop
van
professioneel fotograaf Ed
Buying, een natuurwandeling
door de Groenzoom tot een lunch bij Café Du Midi – er werd van alles voor hen
georganiseerd.
,,Hoewel mantelzorgers zich soms in zware situaties bevinden, heb ik deze week
heel veel blije gezichten gezien”, vertelt Josita Woesthuis, eveneens
mantelzorgconsulent bij de SWOP. ,,Sterker nog: ik zag niets anders dan
opkrullende mondhoeken. Overal was het gezellig.”
Het doel van de Week van de Mantelzorg is allereerst waardering geven. Tegelijk is
het mooi dat mantelzorgers herkenning vinden bij elkaar en contact op bouwen
met lotgenoten. Oldenhuis: ,,Herkenning bij anderen zorgt ook voor erkenning van
de eigen situatie. Dat biedt steun.”
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Ook het stukje ontspanning is tijdens de week van groot belang. ,,Het evenwicht
tussen zorg verlenen en goed voor jezelf zorgen is nog weleens zoek”, aldus
Woesthuis. ,,Terwijl die balans wel heel belangrijk is om die zorg vol te kunnen
houden.”
Om mantelzorgers te inspireren vaker een momentje voor zichzelf te nemen,
waren veel van de georganiseerde activiteiten ook bezigheden die zij thuis, in het
klein, kunnen gaan oppakken. ,,Al is het maar tien minuutjes even tekenen. Het
betekent wel dat je even met je hoofd ergens anders bent dan bij het zorgen. Dat
je even tot jezelf komt”, verduidelijkt zij. ,,Goed voor jezelf zorgen, is uiteindelijk
ook beter voor degene voor wie je zorgt.”

VRAAG EN AANBOD
Leeskring Margriet heeft plaats voor nieuwe leden
Altijd al lid willen zijn van een leeskring? Dat kan! ‘Margriet’ wil namelijk uitbreiden
met nieuwe leden. De leeskring, die in 2019 begon, is zowel voor mannen als
vrouwen. Sindsdien las ze boeken van Atwood tot Withuis, van literatuur tot lectuur
en van makkelijk tot moeilijk.
Meestal lopen de meningen behoorlijk
uiteen. De een vindt een bepaald boek
ronduit slecht en de ander deelt vijf sterren
uit. Juist die verschillende reacties op een
bepaald
geschrift
maken
de
leeskringmiddagen – zeven keer per jaar – zo
spannend, leuk, maar bovenal inspirerend.
In september 2022 gaan we weer van start. Wie zich aan wil melden of behoefte
heeft aan meer informatie, kan terecht bij Heleen van der Vlist (06 26178914).

Qi Gong-lessen voor een beter welbevinden
Wil je je balans verbeteren en je lichaam, ademhaling en geest trainen? Dan zijn de
Qi Gong-lessen van docent Natasja Roodbergen misschien wel iets voor jou.
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De eeuwenoude Chinese ademhalings- en bewegingsleer kan je zien als een soort
actieve yoga, die staand of zittend wordt uitgevoerd. Door regelmatig Qi Gong te
beoefenen, zorg je voor vitaliteit, gezondheid en ontspanning. Het bevordert ook
balans, concentratievermogen en het algehele welbevinden.
Wil je meedoen? Dat kan! Elke maandagochtend worden er in De Schakelaar twee
Qi Gong-lessen gegeven: om 09.30 en 11.45 uur. Deelname kost €168 per persoon
voor 14 lessen van één uur. Je kunt het hele jaar instromen.
Zie www.putizi.nl voor meer informatie, bel 06-41543636 of mail naar
natasja@putizi.nl. Wie een proefles wil volgen, kan dit ook per mail laten weten.

Sportief wandelen is flink doorstappen
Stichting Sportief Wandelen Nootdorp heeft
ruimte voor nieuwe deelnemers. Sportief
wandelen is overigens iets anders dan gewoon
wandelen. Het tempo ligt rond de 5 tot 7
kilometer per uur – en dat betekent flink
doorstappen. Wel moet er altijd adem
overblijven om een gesprekje te voeren.
Wandelen blijft immers een sociaal gebeuren,
aldus de organisatie.
De kosten bedragen per training van zo’n zestig tot negentig minuten €2 per
persoon. Kijk op de website www.stichtingsportiefwandelennootdorp.nl voor de
vertrekplekken en -tijden. Ook is hierop een aanmeldformulier te vinden.
Niet onbelangrijk: de stichting mag de plaats Nootdorp in haar naam dragen, zij
wandelt eveneens in Pijnacker.

De club Engels zoekt nieuwe cursisten
De club Engels zoekt voor komend seizoen nieuwe cursisten. De lessen zijn voor
iedereen die de taal een beetje machtig is te volgen. Ook als je tot de ontdekking
komt dat je niveau wat roestig is, kan je dit tijdens de cursus bijspijkeren.
De lessen vinden elke dinsdag ochtend van 9.30 uur tot 11.00 uur plaats in De
schakelaar te Pijnacker. Dinsdag 6 september gaan ze van start. Bij interesse kan
12
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je contact opnemen met Ton Hempelmann. Hij is bereikbaar via 06-24697124 en
tonenmar@skpnet.nl.

Even voorstellen… de werkgroep Lezingen
Het is je wellicht opgevallen:
sinds begin 2021 worden er
op de verschillende locaties
van de SWOP weer lezingen
gehouden. Een werkgroep,
bestaande
uit
zes
vrijwilligers, houdt zich bezig
met de organisatie.
Na de zomer laten wij
opnieuw van ons horen. De onderstaande lezingen staan op de planning. Hopelijk
zien we elkaar bij een of meer van deze gelegenheden.
•
•

Lezing over Toetanchamon door archeologe Diana de Wild
Welzijnscentrum Keijzershof, 3 oktober 2022, 20.00 uur
Lezing over mode in de tijd van Rembrandt door kunsthistorica Saskia Kuus
De Kiezel, 15 november , 20.00 uur

ACTIVITEITEN
Hieronder vind je per locatie een overzicht van een aantal van de activiteiten die
de komende periode plaatsvinden. Ben je benieuwd welke week-activiteiten er
nog meer op de planning staan? Op onze locaties kan je hiervan een overzicht
ophalen of opvragen.

HUISKAMER VOOR DE BUURT
Klaverjassen voor prijzen
Iedere laatste donderdag van de maand wordt er in Keijzershof aan
prijsklaverjassen gedaan. Gastheer Peter verwelkomt iedereen vanaf 19.00 uur.
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Aanmelden is niet verplicht. Deelname kost € 5,50 per persoon. Hier zit een
consumptie bij inbegrepen.

Bingo!
Heb je zin in een middagje gezelligheid? Kom dan woensdag 13 juli, 17 augustus
en/of 14 september meespelen met de bingo in Keijzershof. We beginnen om 14.00
uur. De kosten bedragen 6 euro per persoon. Hier zit een drankje bij inbegrepen.
Je kunt je telefonisch aanmelden via 015 – 3 699 699.

Naar de bios
De films in Keijzershof starten om 14.00 uur. Om 13.30 uur gaat de zaal open. Het
entreegeld van € 5,50 - inclusief een kopje koffie of thee – kan alleen met pin
betaald worden. Aanmelden kan telefonisch via 015-3 699 699.
Woensdag 6 juli – Spencer
Film over Lady Di. De film beslaat een kritiek weekend in de
vroege jaren 1990, toen Diana besloot dat haar huwelijk met
prins Charles niet werkte en dat ze moest afwijken van haar
pad om ooit koningin te worden. Het drama speelt zich af
gedurende drie dagen, tijdens een van haar laatste
kerstvakanties
in
het Huis
Windsor op
hun
landgoed Sandringham House in Norfolk, Engeland.
Woensdag 3 augustus - Belfast
De 9-jarige Buddy is een vrolijke jongen. Hij woonde eind
jaren zestig met zijn gezin in Belfast. Zijn speeltuin zijn de
steegjes van zijn volkswijk, waar ze allemaal zijn geboren en
ook hopen te sterven. De grootouders wonen bij hen onder
één dak. Om de kost voor zijn gezin te verdienen, moet zijn
vader pendelen tussen Belfast en Engeland omdat het loon
daar beter is. Dus hij is twee weken per maand weg en laat
het grootste deel van de opvoeding van Buddy en zijn
oudere broer Will over aan zijn vrouw. Deze film kreeg acht
Oscarnominaties, onder meer voor Beste Film.
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DE KIEZEL
Jazz in De Kiezel
Hou je van jazz? Dan ben je zondag 25 september bij De Kiezel aan het juiste adres.
Jazzband Stumbling zal die dag in het welzijnscentrum optreden. Vanaf 13.45 uur
is de zaal open. Om 14.00 uur begint de band met spelen. Toegang kost € 5 per
persoon. Hier zit een consumptie bij inbegrepen.

Senioren bewegen bij jou om de
hoek, doe je mee?
Bewegen helpt om mentaal en fysiek fit te
blijven of te worden. Toch is het voor veel
mensen - en zeker voor senioren - een ‘heilig
moeten’. Samen bewegen maakt het leuker.
Van knotshockey, tafeltennis, jeu de boules,
bewegen op muziek, duo fietsen tot aan
dynamic tennis – ook voor senioren is er een hoop te doen. Samen met Jasper
Duivelshof, beweegcoach van de gemeente, medewerkers en vrijwilligers van de
SWOP, de thuiszorg en enkele sportverenigingen organiseert de Alzheimerafdeling
Delft/Westland/Oostland zaterdag 9 juli in De Kiezel een beweegmiddag.
Kom over die drempel en maak er met ons een gezonde, maar bovenal gezellige
middag van. We beginnen om 14.00 uur en eindigen rond 17.00 uur. Onder het
genot van een kop koffie of thee en iets lekkers zal Jasper ook wat filmpjes laten
zien.
De beweegmiddag is gratis. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met Jasper,
de
beweegcoach.
Hij
is
bereikbaar
via
06-82051401
en
beweegcoach.senioren@gmail.com.

Delfgauw heeft een eigen Kwiekroute
Delfgauw heeft sinds 15 juni een Kwiekroute. Dit is een wandeltocht voor senioren
van ongeveer één kilometer. Onderweg worden de wandelaars uitgedaagd om
oefeningen te doen, de instructies staan op stoeptegels geschilderd.
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De route, die met oefeningen ongeveer een uurtje duurt, start voor het gebouw de
Laan der Zeven Linden. Elke donderdagochtend verzamelt hier om 11.00 uur een
wandelgroepje onder begeleiding van een fysiotherapeut. Iedereen is welkom om
zich hierbij aan te sluiten.

Naar de bios
Ook De Kiezel beschikt over een eigen professionele filmruimte. Elke derde dinsdag
van de maand (19 juli en 16 augustus) is hier een film te bekijken. Ze starten om
14.00 uur. Om 13.30 uur gaat de zaal open. De entree van 5,50 euro is inclusief een
kopje koffie of thee. Aanmelden kan telefonisch via 015-3 699 699.

DE SCHAKELAAR
Nieuwe activiteiten
Wij, Sandra en Monique, willen graag nieuwe activiteiten in De Schakelaar starten.
We denken hierbij aan het volgende:
1. Een schaakmiddag
2. Een bridgemiddag
3. Een wandelclub
Alle drie de activiteiten – waar je tegen een kleine vergoeding aan kunt deelnemen
- kunnen op dinsdag- of donderdagmiddag in De Schakelaar plaatsvinden. Wij
horen graag of hier belangstelling voor is. Om dit kenbaar te maken, kan je bellen
naar de SWOP (015-3 699 699). Bij voldoende belangstelling starten we een groep
en krijg je van ons bericht.
Heb je andere ideeën? Ook deze zijn meer dan welkom!
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Eten doe je samen
Niets gezelliger dan een open tafel. Daarom
hebben we iedere donderdag Samen Eten in de
Schakelaar. Er zijn nog een aantal stoelen vrij
voor de activiteit, die om 11.30 uur begint en tot
13.00 uur duurt. Voor €10 krijg je een warme
maaltijd en twee drankjes – geserveerd door
onze geweldige vrijwilligers. Kom gerust eens
proeven. Aanmelden kan via 015-3 699 699.

Open huis voor vrijwilligers
Iedereen die vrijwilligerswerk wil doen – bij de SWOP of ergens anders – nodigen
we dinsdag 30 augustus van harte uit in De Schakelaar. In dit pand aan de Mr. Dr.
Van der Helmlaan zullen van 14.00 tot 19.30 uur verschillende medewerkers
aanwezig. Zij leiden je graag rond en willen alles vertellen over het soort
vrijwilligerswerk dat je bij ons kunt doen. Nieuwsgierig? Kom langs! Aanmelden is
niet nodig. Je kunt gewoon binnenlopen.

Voorlichtingsbijeenkomst over corona
Corona heeft ons nog steeds in zijn greep. De GGD vindt het belangrijk om
voorlichting te geven en te blijven informeren. Heb je vragen, zorgen of twijfels? Of
wil je graag betrouwbare informatie over corona en andere infectieziekten?
Speciale GGD-artsen zullen op vrijdag 23 september op twee verschillende SWOPlocaties een voorlichtingsbijeenkomst geven. Iedereen is welkom om zich hierbij
aan te sluiten. Aanmelden kan via info@swop.nl of 015-3 699 699.
De Schakelaar - 13.30 tot 14.30 uur
De Kiezel - 15.30 tot 16.30 uur

Noodkreet vanuit de koffieochtend
Van Marianne van Loghem Faber, die in De Schakelaar woont, kregen wij een
noodkreet opgestuurd. Wij delen de woorden graag, in de hoop dat we iets voor
haar kunnen betekenen.
,,Zoals u weet, is er ‘s maandagochtend koffie drinken voor iedereen die dit wil. Ooit
was er een bloeiende handwerkclub. Maar de leiding werd te oud en het handwerk
17
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door de jongeren wordt bijna niet meer gedaan. Reden: werkzaamheden en
generatiekloof. Toch willen we er graag wat mensen bij hebben voor de koffie, maar
misschien ook met een eigen handwerkje. Wie komen wil, héél graag. Tot ziens”

Naar de bios
Woensdag 20 juli kan je No Reservations in De Schakelaar bekijken en woensdag 17
augustus A Street Cat Named Bob. Woensdag 21 september wordt er ook een film
gedraaid. Ten tijde van schrijven van dit groene boekje was nog niet bekend welke
dat is.
Alle drie de films starten om 14.00 uur. Om 13.30 uur gaat de zaal open. De entree
van 5,50 euro is inclusief een kopje koffie of thee. Aanmelden kan telefonisch via
015-3 699 699.
Woendag 20 juli – No Reservations
Martha is een vastberaden, serieuze vrouw wier leven
enkel en alleen draait om het restaurant waar ze werkt.
Wanneer haar zuster sterft tijdens een auto-ongeval,
krijgt ze de taak om over haar nichtje, Ella, te waken. In
het restaurant Ellipsis, waar Martha werkt, kondigt zich
een nieuwe sous-chef aan, namelijk Nick (Eckhart). Deze
man blijkt volledig het tegenovergestelde te zijn van
Martha: speels, praatgraag en vriendelijk. Nick en Martha
zullen hun ruzies in de keuken moeten uitvechten, terwijl
Ella en Martha zich erbij neer
moeten leggen dat ze nu
elkaars enige familie zijn. Uiteindelijk zullen de drie
personages erachter komen dat ze samen het geluk en de
liefde zullen vinden.
Woensdag 17 augustus – A Street Cat Named Bob
Straatmuzikant James probeert af te kicken van een
heroïne-verslaving. Als hij in de hal van zijn flat een
gewonde rode kater vindt, verandert dat zijn leven. Hij
noemt het beestje Bob en besluit hem te verzorgen tot
hij beter is. Als de kater weer op eigen pootjes kan staan,
18
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wijkt hij niet meer van James’zijde. A Street Cat Named Bob is een ultieme feelgoodfilm. Daar worden we blij van.

CULTURA & ZO EN NOVÉ
Aanschuiven bij de spelletjesmiddag
Zin in oude bekende spelletjes, zoals rummikub of klaverjas? Schuif dan gezellig aan
bij de spelletjesmiddag in CulturA & Zo. Iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
vindt deze plaats in de ‘culturele hluiskamer van Nootdorp’.
Voor de activiteit hoef je je niet aan te melden. Ook zijn er, op de consumpties na,
geen kosten aan verbonden.

Gezamenlijk lunchen in de zomer
Vers brood, ham, kaas en een boel gezelligheid. Het zijn slechts enkele van de
ingrediënten die wij serveren tijdens onze gezamenlijke lunches in Nové. Lijkt het
je leuk om eens mee te eten? Dat kan! We schuiven elke vierde vrijdag van de
maand (22 juli en 26 augustus) om 12.00 uur met elkaar aan tafel in het pand aan
de Dorpsstraat 13.
De lunch kost € 3,00. Dit
bedrag is enkel met pin
te betalen. Aanmelden is
verplicht. Dit kan tot
woensdagmiddag 16.00
uur via info@swop.nl of
door te bellen naar 015-3
699 699. Wie plots
verhinderd is, kan zich
voor donderdagmiddag
16.00 uur afmelden.
Je leest het goed. De
kosten voor de lunch zijn omlaag gegaan, namelijk van € 4,50 naar € 3,00. Dit
hebben wij kunnen doen dankzij een gift van de Nootdorpse kringloopwinkel De
Wisselbeker. Wij zijn hier heel erg blij mee.
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Goed begin van de week
Gymmen op maandagochtend. Beter kan je de week niet starten. Zowel om 09.30
als 10.30 uur hebben we een gymgroep in CulturA & Zo. Op muziek worden er
verschillende oefeningen gedaan. Oefeningen waarbij je ook op een stoel mag
blijven zitten – als staan niet meer zo goed gaat.
Bewegen is goed – het houdt niet
alleen het lichaam in conditie, maar
ook het brein. Het levert eveneens
een bijdrage aan sociale contacten.
Dus schroom niet en meld je aan. In
juli en augustus is er geen gym. De
eerste week van september gaan
we weer van start.
De kosten voor de lessen, die door
een vakkracht worden verzorgd, bedragen € 14,00 per maand. Aanmelden kan door
te bellen naar 015 – 3 699 699 of door een mail te sturen naar info@swop.nl.
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ZOMER-AGENDA
Onderstaande activiteiten zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond het
coronavirus.

De Kiezel (Delfgauw)
Iedere dag

-

Koffie drinken

De Kiezel

Iedere
maandag
Iedere
dinsdag
Iedere
derde
dinsdag
Iedere
woensdag
Iedere
woensdag
Iedere
woensdag
Iedere
woensdag
Donderdag

-

Handwerken

De Kiezel

Creamiddag

De Kiezel

19 juli, 16
augustus

Film

De Kiezel

-

Wandelen

De Kiezel

-

Lunch

De Kiezel

-

Koersbal

De Kiezel

-

Computercafé

De Kiezel

22
september
-

Workshop WhatsApp

De Kiezel

Seniorensoos

De Kiezel

Iedere
donderdag
Vrijdag
23
september
Iedere
1 juli, 5
eerste
augustus, 2
vrijdag
september
Iedere
vrijdag

Voorlichtingsbijeenkomst De Kiezel
GGD
Bingo
De Kiezel

Prijsklaverjassen

21

De Kiezel

10.00 –
11.30 uur
10.00 –
11.00 uur
13.30 –
15.30 uur
14.00 –
16.00 uur
10.00 –
11.00 uur
12.00 –
13.15 uur
13.30 –
16.00 uur
14.00 –
15.00 uur
14.00 –
15.30 uur
13.30 –
16.00 uur
15.30 –
16.30 uur
13.30 –
15.30 uur
19.00 –
21.30 uur
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Iedere
tweede
vrijdag
Iedere
derde
vrijdag
Iedere
derde
vrijdag
Zaterdag
Zondag

8 juli, 12
augustus, 9
september
15 juli, 19
augustus,
16
september
15 juli, 19
augustus,
16
september
9 juli

Prijsklaverjassen

De Kiezel

13.30 –
17.30 uur

Samen Eten

De Kiezel

11.30 –
13.30 uur

Sjoelen

De Kiezel

14.00 uur

Beweegmiddag

De Kiezel

25
september

Jazzband Stumbling

De Kiezel

14.00 –
17.00 uur
14.00 uur

De Schakelaar (Pijnacker)
Iedere
maandag
Iedere
maandag
Dinsdag

-

Koffiedrinken

-

Senioren Soos

30 augustus

Iedere
dinsdag
Iedere
dinsdag
Iedere
dinsdag
Iedere
eerste
woensdag

-

Open huis voor
vrijwilligers
Computercafé

-

Sjoelen

-

Spelletjesmiddag

6 juli, 3
augustus, 7
september

Bingo

22

De
Schakelaar
De
Schakelaar
De
Schakelaar
De
Schakelaar
De
Schakelaar
De
Schakelaar
De
Schakelaar

10.00 –
11.30 uur
13.00 –
16.30 uur
14.00 –
19.30 uur
10.00 –
11.00 uur
14.00 –
16.00 uur
14.00 –
16.00 uur
14.00 uur
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Iedere
derde
woensdag
Iedere
donderdag
Iedere
derde
donderdag
Vrijdag

20 juli, 17
augustus, 21
september
-

Film

De
14.00 –
Schakelaar 17.00 uur

Samen Eten

21 juli, 18
augustus, 15
september
23
september

Prijsklaverjassen

De
11.30 –
Schakelaar 13.00 uur
De
19.00 uur
Schakelaar

Voorlichtingsbijeenkomst De
13.30 –
GGD
Schakelaar 14.30 uur

Keijzershof (Pijnacker)
Iedere dag

-

Koffie drinken

Keijzershof

Iedere
maandag
Dinsdag

-

Koersbal

Keijzershof

20
september
6 juli, 3
augustus

Workshop
WhatsApp
Filmmiddag

Keijzershof

-

Computercafé

Keijzershof

14 juli, 11
augustus

Alleengaandengroep

Keijzershof

28 juli, 25
augustus

Prijsklaverjassen

Keijzershof

19.00 – 21.00
uur

29 juli, 26
augustus

Samen koken,
samen eten

Keijzershof

17.00 – 20.00
uur

Iedere
eerste
woensdag
Iedere
woensdag
Iedere
tweede
donderdag
Iedere
laatste
donderdag
Iedere
laatste
vrijdag
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Keijzershof

10.00 – 11.30
uur
13.30 – 15.30
uur
14.00 – 15.30
uur
13.30 – 16.30
uur
10.00 – 11.00
uur
10.00 – 11.00
uur
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Cultura & Zo en Nové (Nootdorp)
Iedere
dinsdag
Iedere
dinsdag
Iedere
woensdag
Donderdag
Iedere
vierde
vrijdag

-

De soos

-

Koersbal

-

Koersbal

15
september
22 juli, 26
augustus

Workshop
WhatsApp
Lunch

CulturA & Zo 14.00 – 16.00
uur
Nové
13.30 – 15.30
uur
Nové
14.00 – 16.00
uur
CulturA & Zo 14.00 – 15.30
uur
Nové
12.00 uur

Het volgende Rondschrijven verschijnt in de week van 5 september.
Kopij uiterlijk 22 augustus aanleveren.
Afmelden
Wilt u Het Rondschrijven niet meer ontvangen?
Neem contact op met de SWOP via 015-3 699 699 of info@swop.nl
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