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Nieuws van Thuis oktober 2022#11

Beste buur en wijkbewoner,

Zaterdag 24 september hebben we 
als Thuis in Charlois samen met 
andere organisaties uit de wijk een 
burendag georganiseerd. Het weer 
zat niet helemaal mee dus werd het 
een feest in de kerk in plaats van in 
de tuin. Al met al was het een gezel-
lige boel. Meer dan honderd mensen 
kwamen eten in in de Oude Kerk. 

We gaan gaan oktober in, de koude 
maanden tegemoet. Ook nu het 
weer natter wordt en de verleiding 
groot is om binnen te blijven zitten 
hopen we dat je eropuit blijft gaan. 
Want het is goed om anderen te ont-
moeten en te spreken. Je bent altijd 
welkom voor een warme maaltijd 
op de maandagavond! 

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

DIGICAFÉ 

We zijn gestart met het Digicafé. Elke 

donderdag van 11.00 tot 12.00 uur 

ben je welkom met al je vragen over 

je computer of smartphone. Kom 

langs en vraag het één van de vrijwil-

ligers. Om 12.00 uur is het tijd voor 

een gezamenlijke lunch.

Vóór het digicafé is er om 10.00 uur 

de computercursus. We zijn aan de 

slag gegaan met digitale basisvaar-

digheden. 

INLOOPSPREEKUUR

Mocht je vragen hebben over je fi-

nanciële situatie, je zorgen maken 

over hoe je al die oplopende re-

keningen moet 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

EXTRAATJE 010

De gemeente Rotterdam heeft di-

verse regelingen voor mensen die 

het financieel moeilijk hebben. Mocht 

je willen weten of je voor één van de 

regelingen in aanmerking komt maak 

dan een afspraak dan kijken we er sa-

men naar.

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

BINGO

De derde dinsdag van de maand 

wordt er bingo gedaan. Mocht je 

mee willen doen, kom dan gewoon 

langs en schuif aan! We spelen voor 

€0,50 per bingokaart. 



Luchtig.

Vroeger was alles beter, maar nu… Alles is duur, niet te betalen, die energie 

niet normaal toch!

Het nieuws staat er vol mee. Mensen laten zich vrijwillig afsluiten van gas 

en energie. Tenminste vrijwillig… omdat het niet anders kan. Het geld is 

halverwege de maand op. ‘Laten we ons huis verwarmen op een creatieve 

manier’, hoorde ik op het nieuws. Hoe?! Met waxinelichtjes. Zélfs koken 

op waxinelichtjes werd er geopperd. Een enorme creatieve constructie 

met waxinelichtjes en een omgekeerde terracotta bloempot. Geen idee 

hoelang dat dan moet pruttelen om een beetje eten op tafel te krijgen. Het 

idee maakt me benauwd. En na dat gepruttel, bedenk ik me, ruik je niet 

echt lekker fris, je huis en kleding stinkt. Hoe ga je dat dan schoonmaken 

zonder wasmachine, je hebt geen warm water. Over je persoonlijke hy-

giëne hebben we het dan nog niet eens gehad. En het is ook nog de vraag 

óf er al iets te koken óf op te warmen is. Nee, het wordt er niet makkelijker 

op, maar of  vroeger nou alles beter was?! Als dat echt zo is,… Ik heb me 

laten vertellen dat we teruggaan naar de situatie van de jaren 30. Dus ja, als 

het toen beter was dan wordt het nu ook weer beter. Toch!? 

Oh nee… ik heb me mee laten sleuren, ik dacht nog: ‘Doe het niet’. Hou 

het luchtig, laat je niet meenemen in alle drama’s, het gaat door, hier kun je 

niks tegen doen. Luchtig, ja dat wordt het deze winter, iets te luchtig ben ik 

bang…

EVEN VOORSTELLEN

Ik ben Hetty, 66 lentes jong. Ik heb in bijna alle wijken van 
Rotterdam al gewoond, Globetrotter in The City. Na heel veel 
omzwervingen: Radio Ridderkerk, Werkgroep Oud-Charlois 
en Zeekadetten vond ik m’n plekje bij Thuis in Charlois. Hier 
kan ik me nu met veel plezier al twee jaar voor anderen nuttig 
maken. Ik ben een doener, regeltante, trouw en kan goed luis-
teren (één op één). Naast dit alles schrijf ik emotionele gedichten. Ik 
heb een schat van een man, Gerard. Jullie kunnen me meestal vinden 
op de donderdagochtend, samen met Henk en Pim geef ik computer-
les. Daarnaast ben ik er ook op de vrijdag bij de voedselbank. Ik zet me 
in voor de medemens. 
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Ik ben Hetty, 66 lentes jong. Ik heb in bijna alle wijken van 

en Zeekadetten vond ik m’n plekje bij Thuis in Charlois. Hier 
kan ik me nu met veel plezier al twee jaar voor anderen nuttig 
maken. Ik ben een doener, regeltante, trouw en kan goed luis-



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

3 oktober 4 oktober 6 oktober 7 oktober

10 oktober 11 oktober 13 oktober 14 oktober

17 oktober 18 oktober 20 oktober 21 oktober

24 oktober 25 oktober 27 oktober 28 oktober

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

31 oktober 1 november 3 november 3 november

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

Digicafé

Samen NL leren in 

een kleine groep!


