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Beste buur en wijkbewoner,

Afgelopen maand hebben we na 
de wijkmaaltijd met elkaar gepraat 
over het thema ‘Dankbaarheid’. Een 
spannend thema in een tijd dat er 
veel zorgen zijn over de energier-
ekening, het klimaat, oorlogen,... Vul 
maar in. Toch was het mooi en goed 
om hierover te spreken. Én er bleek 
veel om dankbaar voor te zijn. Én er 

werd gezegd dat het ook belangrijk 
is om dankbaarheid te tonen. Er gaat 
kracht uit van dankbaar zijn. Daar-
om nodigen en dagen we jou uit 
om deze maand december iemand 
te danken die veel voor je betekent.

We wensen je daarbij een wonder-
lijke kerst toe en een goede jaarwis-
seling!

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

TAALOEFENGROEP

Elke week komen er op dinsdagmid-

dag van 13.00-15.00 uur gemiddeld 

zes personen naar de Taaloefen-

groep. Er is nog ruimte voor nieuwe 

deelnemers. Mocht je zelf behoefte 

hebben om je Nederlands te ver-

beteren kom dan langs! Mocht je ie-

mand kennen die gratis lessen goed 

kan gebruiken geef het dan door! 

BREIEN & HAKEN

Elke donderdagochtend van 10.00-

12.00 uur breien we met een gezel-

lige groep. Aansluitend eten we soep. 

Lijkt het je gezellig om mee te doen 

of om te leren breien of haken? Schuif 

dan gerust aan! 

KINDERCLUB 

Na de jaarwisseling gaan we begin-

nen met een kinderclub. Dit zal op 

woensdagmiddagen zijn. Heb je in-

teresse? Laat het ons weten door het 

te zeggen of een e-mail te sturen 

naar: corine@thuisincharlois.nl

ENERGIETOESLAG

Vraag ‘m aan! Kijk op www.rotter-

dam.nl/energietoeslag of je voor de 

energietoeslag in aanmerking komt. 

Het aanvragen van de energietoeslag 

gaat digitaal.

Heb je graag hulp bij de aanvraag, 

bijvoorbeeld als het online niet lukt? 

Bel 14 010 of vraag het ons! 06 10 87 
21 29

KERSTBINGO

Op dinsdag 13 december organi-

seren we een echte kerstbingo met 

mooie prijsjes! 

Wil je meedoen geef je dan op via

diana@thuisincharlois.nl of door een 

appje te sturen naar 6 833 360 81
Per bingokaart €0,50



EVEN VOORSTELLEN

Ik ben Corry de Vries en woon al mijn hele leven op Char-
lois. Gedurende mijn werkzame leven heb ik met veel ple-
zier in de zorg gewerkt. Met 60 jaar kon ik in de Vut, dat was 
de “goede oude tijd”. De eerste vrije maand had ik het zeer 
slecht naar mijn zin, ik miste de bewoners en mijn collega’s. 
Toen ben ik gauw vrijwilligerswerk in een verpleeghuis gaan 
doen totdat de corona toesloeg en daar een einde aan maakte. Vanaf 
het begin (zo’n 17 jaar geleden) ben ik betrokken bij de Voedselbank 
hier op Charlois.

slecht naar mijn zin, ik miste de bewoners en mijn collega’s. 
Toen ben ik gauw vrijwilligerswerk in een verpleeghuis gaan 

Recycling of hergebruiken.

Populair onderwerp voor deze tijd. Bij hergebruik wordt een voor-

werp opnieuw gebruikt. Bij recycling wordt een afvalstof omge-

vormd tot een nieuw product. Op deze manier besparen we 

grondstoff en. Eén van de makkelijkste dingen om te doen voor het 

milieu.

Op het moment van schrijven ligt er bij mij op de bank een bange 

hond. Wat dit te maken heeft met het onderwerp? Mijns inziens 

alles, zowel hergebruik en milieu. 

Ooit schreef ik al eens over het gebruik van vuurwerk. Helaas is het 

voor mij en mijn viervoeter al een maand niet leuk meer om onze 

avondwandeling te maken. Zo zielig, zoveel angst er in het beestje 

zit. En ik, als hondenbezitster, snap ook weinig van de ‘bommen’ 

die afgaan. Ik kan best begrip opbrengen voor de oudejaarstraditie. 

Maar moet dit serieus al in oktober beginnen? En het milieu hoe 

zou het daar mee zijn? Of vergeten we die voor het gemak de laat-

ste drie maanden van het jaar?! 

En ja, ook ik kan inderdaad meer doen en laten voor het milieu. Met 

hergebruik en recyclen ben ik reeds begonnen door deze column, 

over vuurwerk, te schrijven.
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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 december 6 december  8 december 9 december

12 december 13 december 15 december 16 december

19 december 20 december 22 december 23 december

13.00-14.30
Taaloefengroep 
13.00-15.00
Bloemschikken kerst 
(Geef je op! €2,00 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 
Kerstbingo (Geef je op! 
€0,50 per bingokaart)

10.00-14.30
Voedselbank & 
Inloopspreekuur

18.00-20.30
Kerstdiner(Geef je op)

10.00 Computercursus
10.00 Lol met Wol 
11.00 Digicafé
12.00 Soep

10.00-14.30
Voedselbank & 
Inloopspreekuur

9 januari 10 januari 12 januari 13 januari

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

Kerststukje ma
ken!

Start nieuwe jaar

Vakantieperiode 24 december - 8 januari (Voedselbank & Inloop gaan door) 

leuke prijsjes

Kom langs met
 je 

vraag!


