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Nieuws van Thuis september 2022#9

Beste buur en wijkbewoner,

We zijn weer begonnen aan een 
nieuw seizoen. Niet qua weer want 
het is nog steeds bloedje warm. 
Maar de vakantie ligt weer achter 
ons. Hoewel voor sommigen het 
werk niet stil heeft gelegen. De vrij-
willigers van de Voedselbank heb-
ben hard doorgewerkt tijdens de 
zomer, waarvoor dank!

We hebben inmiddels de eerste ac-
tiviteiten gehad. Wil je meedoen 
met de computercursus Word, meld 
je dan aan of kom langs bij het digi-
café!  We gaan ook weer verder met 
de creactieve activiteiten en met de 
wijkmaaltijden.

Hopelijk zien we je snel een keer op 
één van de activiteiten!

Team Thuis in Charlois
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Wilt u meer informatie kijk dan 
op thuisincharlois.nl 
óf bel / app 06 833 360 81

TAALOEFENGROEP

Elke dinsdag oefenen we met een 

kleine groep 4-8 deelnemers met 

de Nederlandse taal. We behandelen 

allerlei onderwerpen zodat je naast 

de taal ook iets over de nederlandse 

cultuur en het land leert. We hebben 

inmiddels een mooie diverse groep. 

Wil je mee doen, kom gewoon langs! 

(gratis) 

COMPUTERCURSUS WORD 

Vanaf 1 september zijn we gestart 

met een basiscursus Word. Wil je nog 

meedoen? Donderdag 8 september 

is de laatste mogelijkheid om aan 

te haken. Om de kosten te dekken 

vragen we €10 eigen bijdrage. Geef 

je op via: computercursus@thuisin-
charlois.nl

DIGICAFÉ

We zijn gestart met het Digicafé. Elke 

donderdag van 11.00 tot 12.00 uur 

ben je welkom met al vragen over je 

computer of smartphone. Kom langs 

en vraag het één van de vrijwilligers. 

Om 12.00 uur is het tijd voor een 

(gratis) gezamenlijke lunch.

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

Mocht je vragen hebben over je fi-

nanciële situatie, je zorgen maken 

over hoe je al die oplopende re-

keningen moeten betalen, kom dan 

langs om te kijken wat we samen 

kunnen doen. Maak van tevoren een 

afspraak. Dit kan via: 06 10 87 21 29



Een week

7 Dagen in een week

52 weken in een jaar

En elke week denk ik weer

Wanneer is deze week toch klaar?

Sommigen kunnen maanden duren

Sommigen in een fl its voorbij

Soms heel leuk, en soms ook niet

Dat is nou een week voor mij

EVEN VOORSTELLEN

Ik ben een Hagenees, een schapenkop en met veel omz-
wervingen door heel Nederland een Rotterdammert ge-
worden. Ik ben een dochter, zus, tante en oud tante. Baasje 
van Ouzo. Ik ben vriendin van. Ik ben vrijwilligster. Ik ben 
collega. Ik ben een harde werkster. Ik ben eerlijk en oprecht. 
Ik hou van een grapje en van een beetje kattenkwaad. Ja zelfs dat... 
ik ben stiekem nog een beetje kind en daar geniet ik van. Ik ben een 
denker en een dromer, maar ook een doener en een doorzetter. Ik 
ben soms een beetje verlegen en de kat uit de boomkijker. Ik hou van 
mensen maar ook van mijn rust. Ik ben dol op verhalen schrijven. Tja ik 
ben eigenlijk gewoon mezelf. En noemt u, noem jij, mij maar gewoon 
Carolien.

GEDICHT HETTY

van Ouzo. Ik ben vriendin van. Ik ben vrijwilligster. Ik ben 
collega. Ik ben een harde werkster. Ik ben eerlijk en oprecht. 



ACTIVITEITENKALENDER
Opgeven voor activiteiten kan via 06 833 360 81 

maandag dinsdag donderdag vrijdag

Tot snel!
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13.00-14.30
Taaloefengroep 

10.00 Computercursus
10.00 Lol met Wol 
11.00 Digicafé
12.00 Soep

5 september 6 september 8 septemberi 9 september

12 september 13 september 15 september 16 september

19 september 20 september 22 september 23 september

26 september 27 september 29 september 30 september

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 Computercursus
10.00 Lol met Wol 
11.00 Digicafé
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 (geef je 
op! €2 eigen bijdrage)

10.00-14.30
Voedselbank & 
Inloopspreekuur

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

18.00-19.30
Wijkmaal� jd
(geef je op)

13.00-14.30
Taaloefengroep

10.00 Computercursus
10.00 Lol met Wol 
11.00 Digicafé
12.00 Soep

10.00-14.30
Voedselbank & 
Inloopspreekuur

Ontmoeting
 & 

goed eten

3 oktober 4 oktober 6 oktober 7 oktober

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

Laatste kans
zie pag. 2

Samen NL leren in 

een kleine groep!


