
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 

februari 2022

Onze eerste Uit & Thuis Kalender van het nieuwe jaar ziet er iets anders uit  

dan we hadden gehoopt. Dat komt door de coronamaatregelen. Toch is het 

gelukt om voor februari een mooi, klein programma samen te stellen. Dit keer 

met wat meer aandacht onze eigen stad en voor informatieve en educatieve 

activiteiten. De activiteiten kunnen we u dankzij een eenmalige subsidie van  

de gemeente tegen een bijzonder laag tarief of zelfs gratis aanbieden. En  

zoals u van Trevvel gewend bent, we halen u op en brengen u weer thuis.
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Op het komende programma van de Uit & Thuis Kalender van dit jaar komen een aantal 

activiteiten die speciaal bedoeld zijn voor onze klanten die een Rotterdampas hebben.  

Met een Rotterdampas kunt u gratis of met korting leuke dingen doen in en om Rotter-

dam. Door het gebruik van de pas kunnen we de kosten van de activiteiten laag houden  

en kan iedereen gezellig meedoen!

Met een Rotterdampas
kunt u méér doen!

Heeft u nog geen pas?
Het nieuwe pas-jaar loopt vanaf 1 maart 

2022 tot 1 maart 2023 (de pas kan gedu-

rende het hele jaar worden aangeschaft). 

Het 65+ tarief bedraagt € 20,- per jaar

en Rotterdammers met een minimum  

inkomen betalen slechts €5 ,-. 

Verkooppunten:

    Hoogstraat 110 (Bibliotheek)  

(maandagmiddag & di t/m vrijdag)

    Eudokiaplein 35 (maandagmiddag)

   Zuiderparkweg 300 (donderdag)

Meer weten? Hulp nodig hierbij? 
Maandag 7 maart  |  10.00 – 12.00 uur

Informatiebijeenkomst Rotterdampas                                                                                                                       

In de Centrale Bibliotheek is er speciaal 

voor de klanten van Trevvel Samen een 

informatiebijeenkomst over de Rotter-

dampas. U hoort alle interessante weetjes, 

kunt vragen stellen en meteen de pas laten 

maken. Natuurlijk gaan we fijn met u mee!

Heeft u al een pas? 
Deze kunt u vanaf 1 maart laten verlengen.
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BAKKIE TREVVEL

Dinsdag 15 februari   |  10:00 – 12:00 uur &  

Dinsdag 1 maart  |  10:00 – 12:00 uur

Locatie: Charlois

Komt u gezellig bij ons op de koffie? Even rustig de tijd 

nemen om met elkaar te kletsen en bij te praten? Dat 

doen we iedere maand op een andere plek in en om 

Rotterdam. We beginnen op 15 februari in Charlois Huis 

van de Wijk “Millinxparkhuis”. Natuurlijk met wat lekkers 

erbij. Leuk om elkaar wat beter te leren kennen.

Kosten deelname: gratis. 
Aanmelden kan t/m 10 februari en 22 februari.

SNERTTRAM DOOR ROTTERDAM

Donderdag 24  februari  |  12:00 – 13:30 uur  

Locatie: vanaf Willemsplein

Stichting RoMeO heeft tot doel de geschiedenis van 

het openbaar vervoer in en rond Rotterdam levend te 

houden. De stichting laat u de collectie voertuigen zien, 

zowel rijdende voertuigen als voertuigen in het museum. 

In de wintermaanden rijdt de Snerttram door Rotter-

dam. Onder het genot van een lekker kopje erwtensoep 

(snert) geniet u van een fijne rondrit door het centrum. 

Vandaag rijdt de tram (Düwag uit 1965) speciaal voor de 

Uit & Thuis Kalender van Trevvel. De tram is bijzonder van 

binnen en van buiten. Kunstenaars maakten deze tram 

een unieke verschijning. 

Kosten deelname: € 10,00. 
Aanmelden kan t/m 17 februari.

NIEUW
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WORKSHOP TREVVEL APP

Vrijdag 18 febr.  |  10:00 – 12:30  of 12:00 – 14:30 uur 

Locatie: Hoofdkantoor Trevvel, Bahialaan

Misschien weet u dat we een hele handige Trevvel app 

hebben? We helpen u graag bij het installeren van de 

app op uw smartphone en geven in heldere taal duide-

lijke uitleg over het gebruik ervan. De workshop wordt 

gegeven door onze eigen medewerkers van de klan-

tenservice en vindt plaats op ons hoofdkantoor aan de 

Bahialaan.  We trakteren u na afloop op koffie met een 

taartje en een korte rondleiding. 

Kosten deelname: gratis. 
Aanmelden kan t/m 11 februari.

INFORMATIEBIJEENKOMST 
ENERGIEZUINIG LEVEN

Dinsdag 22 februari  |  11:00 – 14:00 uur 

Locatie: Huis van de Wijk Arcadia

Vandaag zijn we te gast in Huis van de Wijk Arcadia voor 

een interessante informatiebijeenkomst van het Rotter-

dams Milieucentrum. Juist nu de energieprijzen zo hard 

stijgen kunnen we allemaal wel wat praktische bespa-

ringstips gebruiken. Met een leuke quiz en een gezellige 

lunch na afloop.

Kosten deelname: € 2,50. 
Aanmelden kan t/m 15 februari.



Aanmelden via 088 - 130 30 50

RONDLEIDING COMFORTWONING 

De comfortwoning is een initiatief van Rotterdamse welzijnsorganisaties in samenwerking 

met de gemeente en woningcorporaties. Inmiddels zijn er drie comfortwoningen in  

Rotterdam: in Prins Alexander, IJsselmonde en Delfshaven. De woningen zijn bedoeld om 

bezoekers kennis laten maken met slimme oplossingen aan huis, waardoor langer zelfstan-

dig thuis wonen mogelijk wordt gemaakt. Maak in een gezellige, huiselijke omgeving vrijblij-

vend kennis met alle snufjes en producten rond veiligheid, hygiëne, gemak en welzijn. De 

medewerkers laten alles zien en geven duidelijke uitleg! Rondleiding is in kleine groepjes.

Kosten deelname: gratis.

Comfortwoning IJsselmonde – Grote Hagen 19 

Woensdag 9 februari  |  9 maart  |  13:00 tot 16:00 uur

Comfortwoning Prins Alexander – Hendrick Staesweg 17

Woensdag 16 februari  |  10:00 tot 12:00 uur

Comfortwoning Delfshaven – Gijslinglaan 238

Donderdag 24 februari  |  10:00 tot 13:00 uur

Rondje Rotterdam: 
Tour Crooswijk & Rottemeren

Verwacht in aprilVerwacht in april



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

Gaat u mee?

Zin in bellen?

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

   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.

“Zin in Bellen” is tijdens de eerste lockdown van 2020 ontstaan. Onder bege-

leiding van enthousiaste vrijwilligers gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. 

Telefonisch! U praat over een interessant thema zoals vriendschap, afscheid of 

tijd. De gesprekken zijn eens in de 14 dagen en duren 45 minuten.

Het tijdstip wordt samen afgesproken. U kunt deelnemen met uw vaste telefoon 

of met uw mobiele telefoon. Het is heel eenvoudig en u krijgt van tevoren uitleg. 

De bijeenkomsten zijn gratis. U betaalt alleen de gesprekskosten van uw tele-

foon. Deze activiteit bieden we u aan in samenwerking met het Centrum voor 

Levensvragen die dit initiatief uitvoert.

Kosten deelname: gratis. Aanmelden kan doorlopend.


