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Nieuws van Thuis februari 2023#15

Beste buur en wijkbewoner,

Deze maand openen we de deur-
en van onze nieuwe huiskamer! 
Elke dinsdag-, donderdag- en vrij-
dagochtend ben je welkom om een 
bakje koffie te komen doen en an-
dere wijkbewoners te ontmoeten. 
Heb je zin om even buiten de deur 
te werken of te kijken hoe de huis-
kamer is geworden? Kom dan langs!

De maand februari zullen we ge-
bruiken om de keuken gereed te 
maken zodat we in maart ook de 
wijkmaaltijden in ons nieuwe pand 
kunnen doen. 

Volg ons op instagram: thuisin-
charlois om op de hoogte te blijven 
van de ontwikkelingen rondom het 
nieuwe gebouw.

Team Thuis in Charlois
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Wil je 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 13.00-14.30 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! 

INLOOPSPREEKUUR

Heb je moeite om rond te komen? 

Lukt het aanvragen van een toeslag 

niet of zit je met andere vragen waar-

bij je hulp kunt gebruiken? Maak dan 

een afspraak of kom langs in de huis-

kamer. 06 108 721 29

HUISKAMER

Zoals je op de voorkant al hebt 

gelezen gaat onze nieuwe huiska-

mer deze maand open! Je bent vanaf 

dinsdag 7 februari van harte welkom 

om tussen 9.30 en 13.00 een gratis 

bakkie te komen doen. Elke buurtbe-

woner is welkom in onze huiskamer. 

Rond 12.00 uur kun je voor €1, of wat 

het je waard is, een kom soep krijgen 

met brood.

BINGO

Op dinsdag 21 februari organiseren 

we weer een bingo. Deze keer in ons 

nieuwe pand. Wil je meedoen geef je 

dan op door een appje te sturen naar 
06 833 360 81 of kom gewoon langs 

en neem iemand mee!  

Per bingokaart €0,50



EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Pelle. Ik woon samen met mijn vrouw met veel 
plezier op de Katendrechtse Lagedijk. Mijn favoriete Ne-
derlandse woord is ‘samenleving’. Het is een samenstelling 
tussen de woorden ‘samen’ en ‘leven’, en laat zich eigenlijk 
ook niet zo goed vertalen. Ik zet me dus ook met veel plezier  
in om mensen te helpen bij het leren van onze mooie taal. 
Naast het vrijwilligerswerk voor Thuis in Charlois, werk ik de rest van 
de week als politiek adviseur op het stadhuis voor de PvdA. Ook hier 
probeer ik me in te zetten voor een betaalbaar Rotterdam waar ie-
dereen mee kan doen.

Mijn naam is Pelle. Ik woon samen met mijn vrouw met veel 

ook niet zo goed vertalen. Ik zet me dus ook met veel plezier  
in om mensen te helpen bij het leren van onze mooie taal. 

MORGEN

‘n magisch woord

Morgen - tijdloos - toekomst

Morgen - geluk - hoop

Morgen - zoveel verlangens

Morgen - ‘n belofte

Morgen kan alles

Morgen gaat alles beter dan vandaag

maar morgen kent geen tijd

tijd is wat wij hier en nu ervaren

dus morgen is pas morgen.

Morgen is er hopelijk meer vrede

maar die morgen is ver

ver in het niets.

Toch vertrouw ik op ‘n nieuwe morgen

Welkom!

tot Morgen.

GEDICHT HETTY



ACTIVITEITENKALENDER
Opgeven voor activiteiten kan via 06 833 360 81 

maandag dinsdag donderdag vrijdag
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18.00-19.30
Wijkmaal� jd
(geef je op)

18.00-19.30
Wijkmaal� jd
(geef je op)

10.00-13.00 OPEN HK
13.30-15.00 NL Les
13.00-15.00 Bingo!

10.00-13.00 OPEN HK
10.00 Computercursus
10.00 Lol met Wol
12.00 Soep

30 januari 31 januari 2 februari 3 februari

6 februari 7 februari 9 februari 10 februari

13 februari 14 februari 16 februari 17 februari

10.00-13.00 OPEN HK
13.30-15.00 NL Les
13.00-15.00
Bloemschikken (Geef 
je op! €2,00)

18.00-19.30
Wijkmaal� jd
(Geef je op)

13.30-15.00 NL Les 10.00 Computercursus
10.00 Lol met Wol
12.00 Soep

10.00-14.30
Voedselbank & 
Inloopspreekuur

18.00-19.30
Wijkmaal� jd
(Geef je op)

10.00-13.00 OPEN HK
13.30-15.00 NL Les

10.00-15.00 OPEN HK 
10.00-14.30
Voedselbank & 
Inloopspreekuur

18.00-19.30
Wijkmaal� jd
(Geef je op)

10.00-13.00 OPEN HK
10.00 Computercursus
10.00 Lol met Wol
12.00 Soep

10.00-15.00 OPEN HK 
10.00-14.30
Voedselbank & 
Inloopspreekuur

20 februari 21 februari 23 februari 24 februari

10.00-13.00 OPEN HK
10.00 Computercursus
10.00 Lol met Wol
12.00 Soep

10.00-15.00 OPEN HK 
10.00-14.30
Voedselbank & 
Inloopspreekuur

10.00-13.00 OPEN HK
13.30-15.00 NL Les

27 februari 28 februari 2 maart 3 maart

10.00-13.00 OPEN HK
10.00 Computercursus
10.00 Lol met Wol
12.00 Soep

10.00-15.00 OPEN HK 
10.00-14.30
Voedselbank & 
Inloopspreekuur

Bingo in nieuwe pand!

steun ons!

HUIskamer open!


