
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  

november / december 2021

In deze kalender voor november en december is er weer een mooi programma 

voor onze Rotterdamse Trevvel Samen-klanten samengesteld. Met o.a. leuke 

uitstapjes, gezellig samen eten,  drinken, dansen en informatieve workshops. 

Deze activiteiten kunnen we dankzij een eenmalige subsidie van de gemeente 

tegen een bijzonder laag tarief aanbieden. En zoals u van Trevvel gewend bent, 

we halen u op en brengen u weer thuis.



DANSPALEIS IN VERHALENHUIS 
BELVÉDÈRE
Vrijdag 19 november  |  12:30 – 15:30 uur
 
Verhalenhuis Belvédère op Katendrecht was ooit een  
jazzclub en dancing. Op deze prachtige plek verzorgt het 
Danspaleis een fijne middag met verzoekplaatjes, dansen  
en muziek dus mogen de voetjes van de vloer. Inclusief lunch.

Kosten deelname: € 7,50. Aanmelden kan t/m 12 november.

HIGH TEA PARTYBOERDERIJ  
DEGENK AMP & LIVE MUZIEK 
Maandag 22 nov. & maandag 6 dec. |  12:30 – 15:30 uur

Het familiebedrijf het Wapen van Degenkamp is al 150 jaar 
een begrip in Rotterdam en omgeving. In november en  
december zijn we er tweemaal te gast voor een heerlijke 
High Tea. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door  
Pierre van Duijl. 

Kosten deelname: € 10,00. Aanmelden kan t/m 15 november.

WORKSHOPS DIGITALE  
VAARDIGHEDEN BIBLIOTHEEK
Vrijdag 5 & 12 november  |  11:00 – 14:00 uur 
Locatie: Centrale Bibliotheek Rotterdam
 
In heldere taal en met duidelijke uitleg laten de begeleiders 
van de workshops de deelnemers kennismaken met een 
aantal digitale vaardigheden en middelen. 
Thema’s 5 november:  WhatsApp en sociale media
Thema’s 12 november: DigiD en online winkelen
Alle workshops duren één uur. Van 12:00 tot 13:00 is er  
een gezamenlijke lunch.

Kosten deelname: gratis. Aanmelden kan t/m 5 november.
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WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN - 
KERSTSTUKJE
Maandag 13 december  |  11:00 – 14:00 uur
Locatie: nog niet bekend

In de donkere dagen voor Kerstmis is het wel zo fijn om een 
beetje gezelligheid in huis te hebben. Een mooi kerststuk!  
En dat zelf maken is wel zo leuk!  

Kosten workshop: € 5,00. Aanmelden kan t/m 6 december.

RONDLEIDING FEYENOORD STADION
Donderdag 25 november  |  13:00 – 15:00 uur 

Deze speciale rondleiding (60 minuten) is zeer geschikt  
voor rolstoelgebruikers en supporters die slecht ter been 
zijn. U wordt door onze gids getrakteerd op bijzondere  
verhalen over de historie van Feyenoord en De Kuip.  
Na afloop is er koffie met gebak!

Kosten deelname: € 7,50 Aanmelden kan t/m 18 november.

WANDELING EN PANNENKOEKEN-
LUNCH SCHOLLEBOS 
Donderdag 9 december  |  11:00 – 14:00 uur

Bij droog weer maken we een fijne wandeling door het  
groene hart van Capelle a/d IJssel en is er aansluitend  
een lekkere lunch in het gezellige pannenkoekenrestaurant  
het Schollebos.

Kosten deelname: € 5,00 Aanmelden kan t/m 3 december.
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Informatiemarkt toeslagen 
& kwijtscheldingen

CENTRALE BIBLIOTHEEK 

Dinsdag 23 november  |  10:00 – 12:00 uur

Van 23 t/m 29 november organiseren de partners van Netwerk Digitale Inclusie 55+ de  
allereerste ‘Week van het Extraatje010’. De week gaat van start met een informatiemarkt  
over toeslagen en kwijtscheldingen. Verschillende landelijke en lokale organisaties, zoals de 
Gemeente Rotterdam en de Sociale Verzekeringsbank, gaan met u in gesprek om te bepalen 
op welke inkomensondersteunende regelingen u recht heeft. Kortom: welke extraatjes u  
kunt krijgen. Waar mogelijk helpen ze u hier direct bij. Of ze informeren u waar u – later in de 
week – gratis geholpen kunt worden. U ontvangt bij elke stand een aardigheidje.

Waarom is de Week van het Extraatje010 voor u belangrijk?
 Veel huishoudens, die bestaan uit 55-plussers, lopen door het ingewikkelde systeem 

van toeslagen en kwijtscheldingen inkomen mis.
 U heeft misschien wel recht op een toeslag of een kwijtschelding zonder het te weten.  

Het kan hierbij gaan om honderden euro’s per jaar.
 Tijdens de Week van het Extraatje010 ontvangt u persoonlijke informatie over  

waar u recht op heeft én wordt u geholpen met de aanvraag.

Kosten deelname: gratis. Aanmelden kan t/m 16 november.

Let op: deze activiteit valt buiten het maximum van 3 activiteiten. U kunt zich dus  
sowieso aanmelden. We hebben voldoende plek, maar ook hier geldt: vol is vol!
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Met de Rotterdampas kunt u heel veel leuke dingen doen, gratis of tegen gereduceerd tarief. 
Maar vooral ook interessant als u in aanmerking komt voor het AOW-tegoed.
 
De gemeente Rotterdam stelt het AOW-tegoed beschikbaar voor Rotterdammers die recht 
hebben op AOW en een kleine beurs hebben. Dit tegoed wordt gestort op de Rotterdampas. 
Het AOW-tegoed is te besteden bij de aangesloten winkels en in het openbaar vervoer.  
Let op: Het AOW-tegoed moet vóór 1 december worden aangevraagd. 
Voor meer informatie over het AOW-tegoed kunt u bellen naar 14010. 
Of vraag het na bij de Vraagwijzer: www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer

In de hal van de Centrale Bibliotheek vindt u de Rotterdampaswinkel. Voor minima  
kost de aanschaf van de pas € 5. Voor alle 65-plussers zijn de kosten van de pas € 20.

Bestel de Rotterdampas en 
profiteer van veel voordeel!

Op zoek naar 
vrijwilligers 
t.b.v. activiteiten
‘Uit & Thuis’

Voor de Uit & Thuis Agenda zijn we op 
zoek naar Rotterdamse vrijwilligers die 
regelmatig maar flexibel inzetbaar zijn. 
Als vrijwilliger help je bij het organiseren 
en ondersteunen van uitstapjes voor 
kwetsbare mensen. De activiteit is  
voor jou geslaagd wanneer bezoekers
een geweldige dag achter de rug  
hebben en alles goed is verlopen.

Iets voor jou? Neem dan gerust telefonisch contact op met Julia Hamoen op 
06 - 18346346 of via jhamoen@trevvel.nl.
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Aanmelden via onze klantenservice:  
088 – 130 30 50 of via mail: sociaal@trevvel.nl

Voor de meeste activiteiten is er een beperkt  

aantal plaatsen beschikbaar.

Wilt u op de hoogte worden gehouden? 

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

www.trevvel.nl/uit-thuis-agenda

in samenwerking met

  Gezellige kerstlunches

  Gezellige kerstdiners

Extra verwacht  
in december

Gaat u mee?

Belangrijk om te weten:
  bij alle activiteiten is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

  u kunt bij aanmelding 3 voorkeuren aangeven. Dat is echter geen garantie voor deelname.

   u krijgt van ons per mail of post bericht over de activiteiten waarbij u bent ingedeeld. 
Het kan even duren maar we laten u de activiteiten ruim op tijd weten.

Maakt u gebruik van rollator, scootmobiel of rolstoel? Bij de meeste activiteiten is  
dat geen probleem. Ook dan kunt u fijn mee op pad! Iemand meevragen kan ook.  
Dat vinden we juist heel gezellig.

Houdt u van schaken?
Vindt u het leuk om dat samen met anderen te doen?  
Laat het ons weten. Bij voldoende belangstelling gaan  
we dit op het programma zetten! 
Of wilt u meer weten over de digitale wereld? 
Hoe kan ik beeldbellen? Hoe kan ik veilig internet- 
bankieren? Hoe werkt mijn smartphone? Laat ook dat  
aan ons weten! We helpen u er graag mee verder!


