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Nieuws van Thuis juli & augustus 2022#9

Beste buur en wijkbewoner,

De zomer is officieel begonnen en 
dat hebben we al gemerkt met en-
kele zeer warme dagen! 

We wensen je alvast een goede peri-
ode, ook als we elkaar wat minder 
zien. Want van 25 juli tot 19 augustus 
zijn we gesloten voor activiteiten. 

Wél gaat de Voedselbank gewoon 

door en kun je terecht bij het in-
loopspreekuur. Voor de inloop dient 
een afspraak te worden gemaakt. 

Én we hebben een nieuwe website 
thuisincharlois.nl. Hier is alle actuele 
informatie te vinden.

Een goede zomer en tot ziens!

Team Thuis in Charlois
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Heeft u vragen? Bel of app 
dan:
06 833 360 81

COMPUTERCURSUS WORD 

Vanaf 1 september starten we met 

een basiscursus Word. Altijd al wil-

len leren hoe je afbeeldingen in een 

tekst plaatst, hoe je tekst goed uitlijnt 

of hoe je een mooi CV opstelt? Kom 

dan naar deze cursus. In circa zes 

lessen wordt de basis uitgelegd en is 

er ruimte voor vragen.

Elke deelnemer krijgt een eigen hand-

leiding waarmee gewerkt wordt. Om 

de kosten te dekken vragen we €10 

eigen bijdrage. Mocht dit een pro-      

bleem zijn maar wil je wel graag mee 

doen, laat het ons weten! 

Geef je voor 1 september op via: 

computercursus@thuisincharlois.nl

DIGICAFÉ

Na de zomervakantie starten we op 

25 augustus met het Digicafé. Van 

11.00 tot 12.00 uur ben je welkom 

met al vragen over je computer of 

smartphone. Krijg je een programma 

niet geïnstalleerd of wil je juist iets 

verwijderen, krijg je DigiD niet aan de 

praat? Kom dan langs en vraag het 

één van de vrijwilligers.

BLOEMSCHIKKEN

De tweede dinsdag van deze maand 

gaan we weer bloemschikken. Wil je 

ook creatief aan de slag en een mooi 

boeketje mee naar huis nemen? 

Voor €2 kun je mee doen. Laat het 

Diana weten of geef je op via dit e-

mailadres:

bloemschikken@thuisincharlois.nl

INLOOPSPREEKUUR

Tijdens de zomervakantie zijn we 

ook beschikbaar voor het verlengen 

van het Voedselbankpakket of an-

dere vragen. 

We vragen je wel een afspraak te 

maken (zeker tijdens de vakan-

tieweken). Dit kan via: 06 10 87 21 29



Zomer

In dit laatste nummer voor de zomervakantie kan ik een heel mooi verhaal 

schrijven over stikstof. Waar halen de boeren het lef vandaan om de wegen 

te bezetten. Maar ach, het treft mij niet zo diep ik ben tenslotte geen boer.

Een heel verhaal over de terugkomst van het coronavirus, daar valt nog het 

broodnodige over te vertellen. Maar ach, ik ben geen viroloog en heb er te 

weinig verstand van om er woorden aan vuil te maken. Alleen dit... Ik hoop 

heel erg dat er geen nieuwe lockdown aankomt en dat we mogen blijven 

doen wat we doen. Dat de eventuele vakantieplannen door kunnen gaan.

Dan schrijf ik toch gewoon over de meterslange wachtrijen bij Schiphol, valt 

genoeg over te vertellen. Hoe halen ze het in hun hoofd om te staken op 

het drukste tijdstip van het jaar. Nu half Nederland een ticket heeft gekocht 

voor een welverdiende vakantie. Puff end en tierend urenlang in een wachtrij 

staan om uiteindelijk te laat te zijn en net je vlucht niet te halen. Maar ach, 

ook dat treft mij niet zo diep. Ik ga niet met vakantie, ik maak geen verre reis.

Zomaar wat actuele punten waar we ons druk over kunnen maken. Tegen-

woordig hebben we overal verstand van en willen we overal van op de 

hoogte blijven. Iedereen, en ik ook. Maar voor nu denk ik... ZOMER... Tabee 

voor even en laat los. Even een paar weken in het jaar een moment van 

ontspanning en opladen voor de rest van het jaar.

Zomer... Gewoon lekker dichtbij huis in onze mooie stad, genoeg te doen en 

genoeg te zien. Fijne zomer en hou het veilig!

EVEN VOORSTELLEN

Ook ik mag mij even voorstellen. Ik ben Corrie, de oudste 
vrijwilliger van Thuis in Charlois. Daar ben ik iedere vrijdag 
te vinden voor de Voedselbank, waar ik al vele jaren aan 
mee werk. Bij mij en de andere Corry moeten de cliënten 
zich melden. Dat doe ik met heel veel plezier. Voor mij is dat 
gewoon een uitje. Ik ben een echte Charloisser, geboren én geto-
gen. Na mijn trouwen ben ik tegenover de kerk komen wonen. Tien 
jaar geleden ben ik terug gegaan naar mijn roots, alleen heet het nu de 
Tarwewijk.
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ACTIVITEITENKALENDER
Opgeven voor activiteiten kan via 06 833 360 81 

maandag dinsdag donderdag vrijdag

Tot snel!
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Vakantieperiode 25 juli - 19 augustus (Voedselbank & Inloop gaan door) 

13.00-14.30
Taaloefengroep 

10.00 Lol met Wol
12.00 Soep

4 juli 5 juli 7 juli 8 juli

11 juli 12 juli 14 juli 15 juli

18 juli 19 juli 21 juli 22 juli

22 augustus 23 augustus 25 augustus 26 augustus

13.00-14.30
Taaloefengroep 
13.00-15.00
Bingo (€0,50/bingokaart)

18.00-19.30
Wijkmaal� jd
(geef je op)

13.00-14.30
Taaloefengroep

10.00 Lol met Wol
12.00 Soep

10.00-14.30
Voedselbank & 
Inloopspreekuur

18.00-19.30
Wijkmaal� jd
(geef je op)

13.00-14.30
Taaloefengroep
13.00-15.00 
Bloemschikken (€2 
eigen bijdrage)

10.00-14.30
Voedselbank & 
Inloopspreekuur

18.00-19.30
Wijkmaal� jd
(geef je op)

10.00 Lol met Wol
12.00 Soep

10.00-14.30
Voedselbank & 
Inloopspreekuur

18.00
BBQ voor alle vrijwil-
ligers van Thuis in 
Charlois

13.00-14.30
Taaloefengroep

10.00 Lol met Wol 
11.00 Digicafé
12.00 Soep

10.00-14.30
Voedselbank & 
Inloopspreekuur

BLOEMSCHIKKEN!

sTART CURSUS WORD! 
(ZIE PAG. 2)

dIGICAFÉ

op afsPRaak!

29 augustus 30 augustus 1 september 2 september

18.00-19.30
Wijkmaal� jd
(geef je op)

10.00 Computercursus
10.00 Lol met Wol 
11.00 Digicafé
12.00 Soep

10.00-14.30
Voedselbank & 
Inloopspreekuur


