Impressie door Cassidy Schultz (Open Kaart)

#7 Nieuws van Thuis mei 2022

Beste buur en wijkbewoner,
We hebben de afgelopen tijd genoten van prachtig weer. Hopelijk blijft
dit nog even aanhouden.
We zijn al enige tijd aan de slag met
de verbouwing van ‘De Vliet’ (het
schooltje naast de kerk). In het najaar gaan we daar onze activiteiten
organiseren. We denken nu na over

de inrichting en de kleuren voor de
wanden. We willen er een warme
plek van maken waar je graag naar
binnenloopt.
Op de afbeelding hierboven is een
impressie gegeven hoe de buitengevel eruit zou kunnen komen te
zien.
Team Thuis in Charlois

Thuis in Charlois Boergoensevliet 24 06 833 360 81

DE VLIET

TAALOEFENGROEP

Vlak naast de Bethelkerk is het
schooltje De Vliet dat momenteel
verbouwd wordt. Op de voorpagina
staat een impressie van de buitengevel. Hierboven een plattegrond
van de nieuwe indeling. Er komt een
gezellige huiskamer waar iedereen
welkom is om een bakkie te komen
doen en een praatje aan te knopen.
In de grote ruimte worden cursussen
gegeven. Ook krijgen we beschikking over een grotere keuken.

We zijn van start gegaan met de Taaloefengroep. Er komt al een mooie
groep die van 13.00 - 15.00 uur samen oefent met het beter spreken
en lezen van Nederlands. Wil je ook
meedoen laat het dan weten door
je op te geven via 06 833 360 81 of
taal@thuisincharlois.nl óf kom gewoon langs op dinsdagmiddag.

Heb je een goed idee voor een activiteit voor de buurt die we in het
nieuwe pand kunnen organiseren?
Geef het door via:
goedidee@thuisincharlois.nl
Wilt u zich voor een activiteit
opgeven? Bel of app dan:
06 833 360 81

KINDERKAMP HET ANKER
Het Anker organiseert een Zomerkamp voor kinderen in de leeftijd van
7-12 jaar van 11 tot 15 juli. ‘We gaan
met elkaar op kamp naar het bos
van Ermelo! De hele week staat in
het teken van: ‘Hallo, contact?!’ We
gaan een heleboel dingen doen, zoals sporten, spellen, zingen, zwemmen, naar verhalen uit de Bijbel
luisteren en lekker eten.’ Vraag het
aanvraagformulier aan via:
info@hetankercharlois.nl

COLUMN CAROLIEN

Hèhè…
Hèhè, voor de zoveelste keer vandaag haal je met de, inmiddels
kleddernatte doek, het zweet van je voorhoofd. Hard gewerkt. Het is
eind van de week en je hebt geen seconde rust kunnen pakken. De
energie is eruit, uitgeput, alles gegeven. Heel herkenbaar. Je kunt je
energie ook besparen, gewoon een stapje rustiger aan doen, heel
belangrijk om af en toe te doen.
Vandaag was energie belangrijk en morgen eigenlijk ook en in
de toekomst... En daar draaide het vandaag om. Energiebox 010,
prachtig initiatief van Rotterdam, gratis, om te besparen. Energiezuiniger leven. Het is in het nieuws geweest en misschien ondervinden
we het zelf ook. De verwarming lager en met een dekentje op de
bank voor de tv. Er is een nieuw woord voor bedacht ‘energiearmoede’: de energierekening niet meer kunnen betalen.
Met de Energiebox 010 bespaar je gemiddeld 180 euro per jaar. De
moeite waard om er één te halen. Wat zit er precies in? Tochtstrips
voor ramen en onder de deur, waterbesparende douchekop, ledlampen en folie om het huis beter te isoleren. Hele eenvoudige oplossingen om te besparen en belangrijk voor de komende tijd wanneer
de 800 euro gestort is voor de energierekening ter ondersteuning, bewaar en gebruik dit geld ook voor de energierekening in de
toekomst. Dit kan je een hoop energie en tevens een hoop kopzorgen besparen.

EVEN VOORSTELLEN

Hallo allemaal, mijn naam is Nico. Ik ben een geboren en
getogen Charloiser. Het is een prachtige wijk die de laatste
tijd helaas wel veranderd is. Maar toch zou ik hier nooit
meer weg willen. Ik ben een grote dierenvriend en geniet
volop van tuinieren. Bij Thuis in Charlois help ik op maandag
met het opscheppen van het eten. En op vrijdag help ik bij de Voedselbank. Ik vind het ﬁjn om klanten te helpen en ik vind het ﬁjn om met
iedereen een praatje te maken. Daar word ik gewoon blij van!

ACTIVITEITENKALENDER
Opgeven voor activiteiten kan via 06 833 360 81

2 mei

18.00-19.30
Wijkmaal�jd*
(geef je op!)

9 mei

18.00-19.30
Wijkmaal�jd*
(geef je op!)

BLOEMSCHIKKEN!
16 mei

18.00-19.30
Wijkmaal�jd*
(geef je op!)

23 mei

18.00-19.30
Wijkmaal�jd*
(geef je op!)

30 mei

18.00-19.30
Wijkmaal�jd*
(geef je op!)

dinsdag
3 mei

13.00-15.00
Huiskamer &
Taaloefengroep

10 mei

13.00-15.00
Taaloefengroep
13.00-15.00
Bloemschikken

17 mei

13.00-15.00
Taaloefengroep
13.00-15.00
Bingo*
(geef je op!)
24 mei

13.00-15.00
Huiskamer
13.00-15.00
Taaloefengroep

donderdag
5 mei

Bevrijdingdag
Geen activiteiten

12 mei

10.00-12.00
Computercursus
10.00-12.00
Lol met Wol
12.00-13.00
Soep
19 mei

10.00-12.00
Computercursus
10.00-12.00
Lol met Wol
12.00-13.00
Soep
26 mei

Hemelvaartsdag
Geen activiteiten

vrijdag
6 mei

10.00-14.30
Voedselbank &
Inloopspreekuur

13 mei

10.00-14.30
Voedselbank &
Inloopspreekuur

20 mei

10.00-14.30
Voedselbank &
Inloopspreekuur

27 mei

10.00-14.30
Voedselbank &
Inloopspreekuur

31 mei

13.00-15.00
Huiskamer
13.00-15.00
Taaloefengroep

* Bloemschikken: eigen bijdrage €2,* Bingo: €0,50 per bingokaart
* Voor de wijkmaaltijd vragen we een vrijwillige bijdrage

Tot snel!
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maandag

