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Nieuws van Thuis juni 2022#8

Beste buur en wijkbewoner,

In mei hebben we weer nieuwe 
deelnemers mogen verwelkomen 
bij de Taaloefengroep. We zijn hier 
blij mee, want als we als wijkbewo-
ners elkaar kunnen verstaan wordt 
het contact ook makkelijker.

We hebben deze maand ook weer 

een vrijwilligersavond gehad. We 

kregen van Open Kaart een presen-
tatie van de uitwerking van onze 
ideeën voor De Vliet. 

In juni mag je weer mooie activi-  
teiten van ons verwachten. De vier-
de dinsdag van de maand gaan we 
cupcakes versieren. We hopen jou 
deze maand ook te zien en te spre-
ken!  

Team Thuis in Charlois
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Wilt u zich voor een activiteit 
opgeven? Bel of app dan:
06 833 360 81

BINGO

De derde dinsdag van de maand is er 

traditiegetrouw Bingo. De spanning 

is doorgaans om te snijden. Er is een 

hoop gezelligheid, leuke prijsjes en 

altijd koffie en thee met wat lekkers! 

Kom en doe mee. Voor €0,50 per 

bingo kaart speel je mee. Opgeven 

kan maar hoeft niet.

BLOEMSCHIKKEN

De tweede dinsdag van deze maand 

gaan we weer bloemschikken. We 

hebben een ervaren vrijwilliger die 

ons begeleidt en tips kan geven. Wil 

je ook creatief aan de slag en een 

mooi boeketje mee naar huis ne-

men? Voor €2 kun je mee doen. Laat 

het Diana weten of geef je op via dit 

e-mailadres:

bloemschikken@thuisincharlois.nl

CUPCAKES

De vierde dinsdag van juni gaan we 

samen cupcakes versieren. We zullen 

zorgen dat er voldoende cupcakes 

aanwezig zijn zodat we creatief aan 

de slag kunnen. Zin om mee te doen 

en achteraf mooie zelfgemaakte 

cupcakes mee naar huis te nemen? 

Geef je dan op via onderstaand 

nummer (roze vlak) of geef het door 

aan Diana.

ENERGIETOESLAG

Heb je een laag inkomen? Dan kom 

je mogelijk in aanmerking voor een 

energietoeslag van 800 euro. 

Heb je geen uitkering, maar voldoe je 

aan één van de volgende omschrij-

vingen dan geldt de toeslag voor 

jou: Alleenstaande of alleenstaande 

ouder tussen 21 jaar en AOW-leef-

tijd: €1.455 of lager. Gezin van twee 

personen, met of zonder kinderen: 

€2.075 of lager. Alleenstaande met 

AOW €1.615 of lager. Echtpaar, één of 

allebei met AOW €2.185 of lager.

Hulp nodig bij het aanvragen van de 

toeslag? Neem contact met ons op 

en maak een afspraak: 06 10 87 21 29



Hola, ik ben Pim, 46 jaar en woon sinds een jaar of vier met veel 
plezier in Oud Charlois. Door persoonlijke omstandigheden ben 
ik via de Voedselbank met Thuis in Charlois in aanraking geko-
men, en daar ben ik heel erg dankbaar voor, omdat ik via deze 
weg leuke nieuwe verbindingen maak binnen mijn eigen wijk. 
‘Wie goed doet, goed ontmoet’, is een van mijn levensmotto’s en 
daarom is ‘t ook zo fi jn dat ik dit mag doen. Op maandag help ik met opruimen 
na de Wijkmaaltijd en op donderdagochtend ben ik één van de vrijwilligers die 
de Computercursus verzorgt. Ik voel me heel erg welkom en thuis tijdens de 
activiteiten en bij m’n collega-vrijwilligers.

Tijd, rust en stilte…

Nee joh, echt?!? Gebruikt hij echt nog een Nokia?!? Dat ken echt niet 

meer! Dat die dingen nog bestaan joh… Onze minister president loopt echt 

achter!

Doe je tegenwoordig nog wel mee wanneer je zonder iPhone, (en dan nog 

liefst het nieuwste model) rondloopt? Je moet mee met alles Facebook, In-

sta… Geen idee wat er nog meer ‘te koop’ is wat betreft social media. Prima 

uitvinding hoor niks op tegen. Maar toch mis ik steeds meer mens, tijd, rust 

en misschien nog het meest stilte. Wij, de mensheid van 2022, kunnen niet 

meer tegen de stilte lijkt wel. Bezig zijn en het liefst met onszelf. 

Stiekem zit ik weleens te fantaseren hoe de wereld er nu uit zou zien wan-

neer we teruggaan naar de tijd voor social media. Was het vroeger echt al-

lemaal beter? Of heeft elke tijd zijn/haar charmes? Terwijl ik dit schrijf denk 

ik met een grijns op mijn gezicht aan een gesprek die ik laatst had tijdens 

het uitlaten van mijn hond. Ik kwam in gesprek met een persoon die zich 

niet thuis voelt in deze welvaartsmaatschappij. Terug naar de basis, geen 

internet, tv en geen supermarkt. Zelfvoorzienend leven. Rust, ruimte, eten 

wat de natuur ons geeft en onafhankelijkheid van overheid, geld en goed. 

Of ik dat nu zie zitten…? 

Ik geef toe, niks voor mij, ik hang graag in mijn luie stoel voor de tv met 

een bord vol fastfood. Maar… wat mis ik soms écht contact, zonder tele-

foon of andere ‘ruis’. Tijd/contact is zo kostbaar. Weer neem ik me voor nog 

wat vaker mijn telefoon op ‘stil’ te zetten. En hoe zit dat met u…?

EVEN VOORSTELLEN
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weg leuke nieuwe verbindingen maak binnen mijn eigen wijk. 
‘Wie goed doet, goed ontmoet’, is een van mijn levensmotto’s en 



ACTIVITEITENKALENDER
Opgeven voor activiteiten kan via 06 833 360 81 

maandag dinsdag donderdag vrijdag

Tot snel!
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10.00-12.00 
Computercursus
10.00-12.00 
Lol met Wol 
12.00-13.00
Soep

6 juni 7 juni 9 juni 10 juni

13 juni 14 juni 16 juni 17 juni

20 juni 21 juni 23 juni 24 juni

27 juni 28 juni 30 juni 1 juli

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

2e Pinksterdag
Geen acti viteiten

13.00-15.00
Taaloefengroep

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

10.00-14.30
Voedselbank & 
Inloopspreekuur

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

13.00-15.00 
Taaloefengroep
13.00-15.00 
Bloemschikken

10.00-14.30
Voedselbank & 
Inloopspreekuur

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

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

10.00-14.30
Voedselbank & 
Inloopspreekuur

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

13.00-15.00 
Taaloefengroep 
13.00-15.00
Cupcakes versieren

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

10.00-14.30
Voedselbank & 
Inloopspreekuur

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

BLOEMSCHIKKEN!

Zie pag. 2

Haken & Breien


