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Beste buur en wijkbewoner,

De wijkmaaltijd op maandagavond 
wordt goed bezocht. Zo’n zeventig 
verschillende mensen komen regel-
matig eten. De groep is heel divers 
en de sfeer ontspannen. Mocht je 
een keer mee willen eten? Laat het 
ons dan weten en schuif aan! We 
vinden het leuk om nieuwe mensen 
te ontmoeten. 

Deze maand blikken we met alle vri-
jwilligers vooruit naar  de plannen 
voor 2023. We verhuizen dan naar 
het nieuwe pand en zullen daar ook 
enkele nieuwe activiteiten starten. 

Ben je benieuwd naar het nieuwe 
pand? Via Insta en Facebook delen 
we regelmatig foto’s van de voort-
gang.

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

BEREKEN UW RECHT

Er is een landelijke website waarop je  

kunt kijken of je in aanmerking komt  

voor extra steun van de overheid. Je 

hebt de volgende informatie nodig: 

inkomen, banksaldo, zorgverzekering 

en huur / hypotheek. 

Wil je dit voor jezelf een keer uitzoek-

en en heb je steun nodig? Vraag ons 

dan gerust om mee te helpen met 

het invullen. De website is:         

www.berekenuwrechtplus.nl

THANKSGIVING

Op maandag 21 november vieren 

we samen Thanksgiving tijdens de 

wijkmaaltijd. Thanksgiving staat in 

het teken van de dingen waarvoor 

je dankbaar bent. Na de wijkmaaltijd 

gaan we daarover samen in gesprek.

Zin om mee te doen en in gesprek 

te gaan met buren en wijkgenoten? 

Geef je op via het nummer hiernaast.

INTERNET BASIS

Donderdag 17 november geven we 

een les in basisvaardigheden inter-

net. Wil je meedoen, neem dan je 

laptop/tablet mee (of leen er één 

van ons) en kom langs! Als je vra-

gen hebt dan kun je die stellen via:               

computercursus@thuisincharlois.nl

CUPCAKES VERSIEREN

Deze maand geen Bingo* op de 

derde dinsdag, maar cupcakes versi-

eren! Na afloop kun je je prachtige 

en lekkere creaties mee naar huis 

nemen. Voor €2,50 kun je mee doen. 

Laat het Diana weten of geef je op 

via:

diana@thuisincharlois.nl
*In december doen we een Bingo 

kersteditie



EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Anne, 22 jaar. Ik zit in het laatste jaar van de 
opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Je vindt mij op de 
maandagavond, tijdens de altijd gezellige wijkmaaltijden. 
Ik ben nu ruim anderhalf jaar vrijwilliger, dit is mij met de 
paplepel ingegoten en ik vind het heerlijk om mij in te zetten 
voor een ander. 

Afgelopen zomer heb ik een school gebouwd in Malawi (Afrika) om-
dat zij dat daar hard nodig hebben. Dit was een hele gave ervaring 
die mij erg heeft geïnspireerd. 

Mijn naam is Anne, 22 jaar. Ik zit in het laatste jaar van de 

paplepel ingegoten en ik vind het heerlijk om mij in te zetten 

Achter

Achter de groene takken.

groeit voor ieder mens de plant ‘geluk’

Soms lijkt het bosje ondoordringbaar

soms trap je het tere plantje stuk.

Maar met geduld en heel veel liefde

vaak met water van een traan.

Kun je het plantje vast zien groeien

je moet het alleen weten te staan!

GEDICHT HETTY



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

7 november 8 november 10 november 11 november

14 november 15 november 17 november 18 november

21 november 22 november 24 november 25 november

28 november 29 november 1 december 2 december

13.00-14.30
Taaloefengroep 
13.00-15.00
Cupcakes versieren  
(geef je op! €2,50 eigen 
bijdrage)

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

18.00-20.30
Thanksgiving
(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
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5 december 6 december 8 december 9 december

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

Internet basis

Cupcakes!


