
U I T  &  T H U I S  M E T  T RE V VEL  S O C IA AL

Aanmelden via 088 - 130 30 50

A C T I V I T E I T E N K A L E N D E R  

september / oktober 2021

HAVENRONDVAART SPIDO
Dinsdag 14 september  |  11:00 – 14:00 uur 

U beleeft een bijzondere rondvaart door één van de grootste 
zeehavens ter wereld. U ziet imposante gebouwen aan u 
voorbij glijden, gevolgd door een uniek uitzicht op werven, 
dokken en de hypermoderne overslag van duizenden 
containers. Tot slot vaart u langs het stoomschip Rotterdam.

Kosten deelname: € 5,00. Aanmelden kan t/m 7 september.

WANDELING PARK EUROMAST
Woensdag 15 september  |  13:00 – 15:00 uur 

Een heerlijke wandeling in de schaduw van prachtige 
bomen! Met onderweg een fijne pauze met een lekkere 
traktatie. 

Kosten deelname: gratis. Aanmelden kan t/m 8 september.



HIGH TEA KRALINGSE PLAS –  
RESTAURANT DE SCHONE LEI
Donderdag 23 september  |  11:00 – 14:30 uur 

Vanmiddag genieten we van een heerlijke High Tea in restau-
rant de Schone Lei. Met uitzicht op de fantastisch skyline van 
Rotterdam. Het restaurant is gevestigd in het karakteristieke 
Minang Kabauhuis, midden in de natuur van het Kralingse 
Bos en aan de oever van de Kralingse Plas. 

Kosten deelname: € 5,00. Aanmelden kan t/m 16 september.

DIERGAARDE BLIJDORP
Donderdag 30 september  |  10:30 – 14:30 uur 

Diergaarde Blijdorp heeft zoveel te bieden: de reuzenwater- 
lelies, de prachtige vlindertuin, de kudde Aziatische olifanten, 
onze grote vriend Bokito of de overdekte ijsgrot met zwemmen-
de ijsberen. Gaat u mee op ontdekkingsreis? Inclusief lunch  
met een lekker, vers belegd broodje in één van de restaurants. 

Kosten deelname: € 7,50. Aanmelden kan t/m 23 september.

WANDELING K ATENDRECHT &  
SS ROTTERDAM
Dinsdag 5 oktober  |  13:00 – 15:30 uur 

Vandaag wandelt u met een echte ‘Kapenees’ langs allerlei 
leuke, mooie en interessante bezienswaardigheden op de 
Kaap. Na afloop drinken we nog een lekker drankje op het  
Lido dek van het SS Rotterdam en kunt u genieten van het 
prachtige uitzicht op de skyline. 

Kosten deelname: gratis. Aanmelden kan t/m 28 september.

PANNENKOEKENLUNCH DE BUYTENHOF 
Dinsdag 12 oktober  |  11:30 – 14:00 uur 

Ontdek, proef en geniet van het boerenleven op de Buytenhof  
in Rhoon. Op deze zorgboerderij is onder meer een pluktuin,  
een moestuin, een boerderijwinkel en een theeschenkerij.  
We nemen hier een kijkje en schuiven aan tafel voor een  
heerlijke pannenkoekenlunch. 

Kosten deelname: € 2,50. Aanmelden kan t/m 5 oktober.

Aanmelden via 088 - 130 30 50



WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN
Data en tijden volgen spoedig 

Misschien wilt u een leuk bloemstukje maken om iemand te 
verrassen of gewoon voor uzelf? De workshop wordt gegeven 
door een professionele bloemist. De exacte datum en locatie 
zijn bij het drukken van deze folder nog niet bekend. U kunt 
zich wel vast aanmelden.

Kosten workshop: € 5,00. 

DIERGAARDE BLIJDORP
Dinsdag 26 oktober  |  10:30 – 14:30 uur

Diergaarde Blijdorp heeft zoveel te bieden: de reuzenwater- 
lelies, de prachtige vlindertuin, de kudde Aziatische olifanten, 
onze grote vriend Bokito of de overdekte ijsgrot met zwemmen-
de ijsberen. Gaat u mee op ontdekkingsreis? Inclusief lunch  
met een lekker, vers belegd broodje in één van de restaurants. 

Kosten deelname: € 7,50. Aanmelden kan t/m 19 oktober.

Aanmelden via 088 - 130 30 50

Voor de meeste activiteiten is er een beperkt  

aantal plaatsen beschikbaar.

Wilt u op de hoogte worden gehouden? 

Stuur uw e-mailadres naar: mdenelzen@trevvel.nl. 

www.trevvel.nl/uit-thuis-agenda

in samenwerking met

  Rondleiding Feyenoordstadion

  Workshop Time to Dance 65+

  Dansmiddag met het Danspaleis

Verwacht in 
november

Gaat u mee?


