
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

mei & juni 2022

In deze kalender voor mei en juni is er weer een mooi 

programma voor onze Rotterdamse Trevvel Samen- 

klanten samengesteld. Met o.a. creatieve workshops, 

leuke uitstapjes, gezellig samen eten, fijn de natuur in  

en lekker sportief aan de gang! Deze activiteiten kunnen 

we dankzij een eenmalige subsidie van de gemeente en 

samenwerking met de Rotterdampas, tegen een bijzon-

der laag tarief aanbieden. En zoals u van Trevvel gewend 

bent, we halen u op en brengen u weer thuis.



O V E R Z I C H T
A C T I V I T E I T E N K A L E N D E R

mei & juni 2022

Di 03/05 11:00 – 13:00  Workshop: Tasje maken         

Wo 04/05 10:00 – 12:00  Bowlen                                         

Vr 06/05 13:00 - 16:00  Rondleiding Jenevermuseum 

Ma 09/05 10:00 – 12:00  Bakkie Trevvel Delfshaven 

Di 10/05 13:00 – 15:00  Informatiebijeenkomst  

Wo 11/05 20:15 – 22:00  De Doelen: Ballads                           

Ma 16/05 10:00 – 12:00  Info-bijeenkomst Rotterdampas

Di 17/05 11:45 – 14:15  Zwemmen de Wilgenring 

Wo 18/05 17:30 – 20:30  Diner Onder de Hofbogen 

Vr 20/05 10:00 – 12:30 Workshop Trevvel App                  

Di 24/05 10:30-13:30 Gelukswandeling & lunch            

Wo 25/05 10:30 – 14:30  Diergaarde Blijdorp                    

Wo 01/06 10:00 – 12:00  Bowlen                                       

Do 02/06 11:00 – 14:00  Rondvaart Spido & lunch             

Di 07/06 10:00 - 12:00  Bakkie Trevvel  Rozenburg         

Di 14/06 11:00 – 14:00  Boerderij Langsingerland            

Vr 17/06 10:00 – 14:30  Euromast en midgetgolf 

Ma 20/06 10:30 – 14:30  Diergaarde Blijdorp                     

Do 23/06 10:00 - 15:00  Dagje weg: Scheveningen  

Vr 24/06 10:00 – 12:30  Workshop Trevvel App                  

Vr 24/06 20:15 – 22:00  Ode aan Paul McCartney             

Di 28/06 11:00 – 13:00  Workshop: Gedichten schrijven

Do 30/06 10:00 - 15:00 Dagje weg:  Scheveningen          

Aanmelden via 088 - 130 30 50



.

KU N ST WORK S HOP : 
TA S J E MAK E N

BOWLEN SENIOREN DOK 99                                                               

Woensdag 4 mei & woensdag 1 juni | 10:00 – 12:00 uur

Bowlen bij Dok 99 aan de Straatweg is leuk voor jong en oud!  

Extra leuk is dat de banen op woensdagochtend zijn gereserveerd 

voor Rotterdamse senioren die nog graag bewegen en wel van een 

spelletje houden. Er zijn 12 banen en een heel nieuw scoresysteem. 

Inclusief koffie/thee en gebruik speciale schoenen (verplicht).

Kosten deelname: € 5,-. 
Aanmelden kan doorlopend.

Dinsdag 3 mei | 11:00 – 13:00 uur 
Locatie: Hennekijkstraat 6

 ‘Annie, hou jij me tassie effe vast’. Bij deze leuke, inspirerende en 

creatieve workshop maakt iedere deelnemer een eigen unieke 

tas. Op een blanco linnen tasje wordt naar eigen ontwerp een 

print met stempels en/of acrylverf gemaakt, zoals bijvoorbeeld 

een slogan. Elk ontwerp is persoonlijk en uniek. De workshop 

wordt gegeven door Annelies de Greef.                                      

Kosten deelname: € 5,-. 
Aanmelden kan t/m 26 april.

BAK K IE TRE V VE L

Ma 9 mei | 10:00 – 12:00 uur | HvdW Pier 80 in Delfshaven

Ma 7 juni | 10:00 – 12:00 uur | HvdW de Bieb in Rozenburg

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. 

Kosten deelname: gratis. 
Aanmelden kan doorlopend.



.

Woensdag 11 mei | 20:15 – 22:00 uur

Voorstelling met muziek, zang en dans! Danser en musicus 

versmelten in een gezamenlijk verhaal. De muziek, uitgevoerd 

door Maarten van Veen (piano) en Viola Cheung (zang), bestaat 

uit ballades door de tijd heen. Zij vormen de muzikale basis voor 

deze voorstelling met dansers Roisin Verheul en Lorenzo Capo-

dieci. In een choreografie van Neel Verdoorn en kostuums van 

Asalia Khadjé.

Dinsdag 17 mei | 11:45 - 14:15 uur

In sportcentrum de Wilgenring in Hillegersberg-Schiebroek is 

het sportaanbod groot. Er is een zwembad,  sporthal en squash-

baan. Vandaag kunt u heerlijk zwemmen en baantjes trekken. 

Het water is extra lekker warm. Aansluitend gezellig koffie/thee 

met wat lekkers in de kantine.

Kosten deelname: € 5,–. 
Aanmelden kan t/m 10 mei.

Vrijdag 20 mei & woensdag 24 juni | 10:00 – 12:30 uur

We helpen u graag bij het installeren van de app en geven in hel- 

dere taal duidelijke uitleg over het gebruik ervan. De workshop 

wordt gegeven door onze eigen medewerkers van de klantenser-

vice en vindt plaats op ons hoofdkantoor aan de Bahialaan. We 

trakteren u na afloop op koffie met een taartje en korte rondleiding. 

WORK S HOP TRE V VE L APP

ZWEMMEN WILGENRING

Kosten deelname: € 10,-. 
Aanmelden kan t/m 5 mei.

DE DOELEN: BALL ADS 

Kosten deelname: gratis. 
Aanmelden kan doorlopend.
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Woensdag 18 mei | 17:30 – 20:30

Bij wijn & spijs-restaurant Onder de Hofbogen, van het Zadkine 

college, genieten we vandaag van een heerlijk 3-gangendiner. 

De studenten die het stijlvolle en moderne restaurant runnen, 

sloven zich graag voor u uit. Met verse ingrediënten en lokale 

producten bereiden ze de mooiste gerechten.

Kosten deelname: € 15,– 
Aanmelden kan t/m 11 mei.

DIN E R
R E S TAU R A NT O N D E R D E H O FBO G E N

Dinsdag 24 mei | 10:30-13:30 uur

Onder leiding van kunstenaar Misja Immink wandelen we 

 vandaag door het centrum van Rotterdam. We bekijken de 

omgeving door een gelukswandelaarsbril. Na afloop staat er 

een lekkere lunch klaar bij restaurant Bazar in de Witte de 

Withstraat.

G E LU K SWAN DE LING 
& LU NCH B IJ BA Z AR

Kosten deelname: € 12,50. 
Aanmelden kan t/m 17 mei.

Woensdag 25 mei  | 10:00 – 14:30 uur 
Maandag 20 juni | 10:00 – 14:30 uur

Diergaarde Blijdorp heeft zoveel te bieden op het gebied 

van natuur, flora en fauna. Gaat u mee op ontdekkingsreis 

langs de apen, giraffen, Europese otters of de flamingo’s?                                           

Inclusief eenvoudige lunch naar keuze. 

Kosten deelname: € 10,–. 
Aanmelden kan doorlopend.

DIE RGA ARDE
B LIJ DORP

Let op!
Op 25 mei 

worden er op-
names voor een 

radioprogramma 
gemaakt!
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Donderdag 23 juni | 10:00 – 15:00 uur
Donderdag 30 juni | 10:00 – 15:00 uur

We vertrekken richting Scheveningen om te genieten van een 

heerlijk dag aan het strand en de zee. Bezoek het Kurhaus of de 

Pier, ga lekker winkelen op de boulevard of een visje happen bij 

een van de vele kiosken. Inclusief gezamenlijke lunch.

DE DOE LE N : ODE  
A AN PAU L M CC ARTN E Y

Vrijdag 24 juni | 20:15 -22:00

Paul McCartney’s 80ste verjaardag wordt aangegrepen voor een  

ode aan deze grootste nog levende muzikant van het moment.  

Zijn grootste Nederlandse fans, Strange Brew, spelen vanavond zijn 

muziek. De oude hits komen uiteraard voorbij, maar ook zijn latere 

werk krijgt een belangrijke plek in de avond. Met o.a. Roel van Velzen.                                                                                                       

BOE RDE RIJ  
H E T L AN SING E RL AN D 

Dinsdag 14 juni | 11:00 – 14:00 uur 

Aan rivier de Rotte ligt Boerderij Het Lansingerland, een  

melkveebedrijf in Bergschenhoek. Vandaag zijn we er te gast 

voor koffie met huisgemaakte koek, een rondleiding en een 

heerlijke lunch. Maar u kunt ook zelf nog rondkijken en even 

fijn snuffelen in de Boerderijwinkel waar heerlijke streek- 

producten te vinden zijn.

Kosten deelname: € 10,–. 
Aanmelden kan t/m 7 juni.

Kosten deelname: € 12,50. 
Aanmelden kan t/m 16 juni.

Kosten deelname: € 10,–. 
Aanmelden kan t/m 17 juni.

DAGJE WEG: 
SCHEVENINGEN
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WORK S HOP : 
G E DICHTE N SCH RIJVE N             

Dinsdag 28 juni | 11:00 - 13:00 uur 

Naar aanleiding van een voorwerp, een foto of een herinne-

ring gaan we vertellen en associëren. Onder begeleiding van 

de docent schrijft u stapsgewijs een gedicht. Poëzie schrijven 

is veel makkelijker dan u denkt! De gedichten worden aan 

elkaar voorgelezen! Het is inspirerend om te horen wat an-

deren geschreven hebben. De workshop vindt plaats in de 

Hennekijkstraat 6. 

Kosten deelname: € 5,–. 
Aanmelden kan t/m 21 juni.

Tot eind juni kunt u, samen met Trevvel, een comfortwoning 

bezoeken. Er zijn inmiddels vier van deze modelwoningen 

in Rotterdam: Prins Alexander, IJsselmonde, Hoogvliet en 

Delfshaven. De woningen zijn bedoeld om bezoekers kennis 

te laten maken met allerlei slimme oplossingen in huis, waar-

door langer zelfstandig wonen mogelijk wordt gemaakt.

Misschien nu nog niet nodig voor u, maar eigenlijk zijn de tips 

en tricks interessant en handig voor senioren van alle leeftij-

den. In een gezellige, huiselijke omgeving maakt u vrijblijvend 

kennis met allerlei snufjes en producten op het gebied van 

veiligheid, hygiëne, gemak en welzijn. De medewerkers laten 

alles zien en geven duidelijke uitleg. Rondleiding zelf duurt 

ongeveer een uur. 

RON DLE IDING 
COM FORT WON ING

Kosten deelname: gratis. 
Aanmelden kan doorlopend.



ROT TE RDAM PA S
AC TIVITE ITE N                                              

In de Uit & Thuis Kalender staan iedere maand een aantal 

activiteiten die alleen bedoeld zijn voor onze klanten die een 

(geldige) Rotterdampas hebben. Bij het aanmelden voor deze 

activiteiten moet u uw pasnummer doorgeven. Nog geen pas? 

Pas verlengen? Meld u aan voor de informatiebijeenkomst van 

maandag 16 mei in de Bibliotheek Hoogstraat.

INFORMATIEBIJEENKOMST 
ROT TE RDAM PA S

Maandag 16 mei | 10:00 – 12:00 uur

In de Centrale Bibliotheek is er speciaal voor de klanten van 

Trevvel Samen een informatiebijeenkomst over de Rotterdam-

pas. U hoort alle interessante weetjes, kunt vragen stellen en 

meteen de pas laten maken of laten verlengen. Natuurlijk gaan 

we fijn met u mee! Inclusief koffie/thee en een rondleiding 

door de Bibliotheek. 

Wist u dit? Het AOW-tegoed is voor Rotterdammers die 

recht hebben op AOW en een laag inkomen hebben. Dit  

tegoed van €450,- wordt door de gemeente Rotterdam op  

de Rotterdampas gezet. Het AOW-tegoed kunt u uitgeven bij 

de aangesloten winkels en in het openbaar vervoer.  

Wilt u weten of u daarvoor in aanmerking komt? 

https://www.aowtegoed.nl/

Kosten deelname: gratis. 
Aanmelden kan t/m 9 mei.
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Vrijdag 6 mei | 13:00 – 16:00 uur

Bij een bezoek aan het Jenevermuseum stap je letterlijk in de we-

reld van de jeneverindustrie. Aan de hand van persoonlijke verha- 

len wordt de historie van jenever verteld. Daarnaast maken we  

kennis met een aantal distillateurs met een rijke familietraditie. 

Rondleiding met gids. Er zijn verschillende tentoonstellingen, een 

branderij, museumwinkel, slijterij en proeverij! Na afloop een gezellig 

drankje met borrelplank bij Zavor, het museumcafé van Schiedam.

JENEVERMUSEUM SCHIEDAM 
& EEN GEZELLIGE BORREL                                                                                                

Donderdag 2 juni | 11:00 – 14:00 uur

U beleeft een bijzondere rondvaart door één van de grootste  

zeehavens ter wereld. Weer aan wal wandelen we 1 km langs  

de kade naar de Ballentent voor de lunch. In deze iconische 

‘havenkroeg’ worden de lekkerste ballen gehakt van Rotterdam 

geserveerd.

Kosten deelname: € 7,50. 
Aanmelden kan t/m 27 mei.

Vrijdag 17 juni | 10:00 – 14:30 uur

We gaan vandaag naar het eerste platform van de Euromast  

op 100 meter om van het uitzicht te genieten. Vervolgens dalen 

we af naar de Midgetgolfbaan Parkhaven voor een gezellig  

potje midgetgolf. Uiteraard nemen we een pauze met hapje  

en drankje. 

EUROMAST & MIDGETGOLF

Kosten deelname: € 7,50. 
Aanmelden kan t/m 29 april.

Kosten deelname: € 7,50. 
Aanmelden kan t/m 9 juni.

RON DVA ART S PIDO & 
LU NCH BALLE NTE NT
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Aanmelden via onze  
klantenservice: 088 – 130 30 50 
of via mail: sociaal@trevvel.nl

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?

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.

INFORMATIEBIJEENKOMST 
NIEUWE KL ANTEN      

Dinsdag 10 mei | 13:00 – 15:00 uur 
Locatie: Huis van de Wijk de Zevensprong in Hoogvliet

Terug van weggeweest zijn de informatiebijeenkomsten voor 

nieuwe Trevvel-klanten. Met heel veel informatie over de 

dienstverlening en handige weetjes die het reizen in en om 

Rotterdam makkelijker voor u maken. Nieuwe klanten krijgen 

hiervoor een uitnodiging! Maar ook klanten die al langer met 

ons reizen zijn welkom. Wellicht heeft ook u nog wat vragen. 

Over ons vervoer of bijvoorbeeld de Uit & Thuis Kalender. De 

bijeenkomsten zijn altijd informatief, maar ook gezellig. Wees 

welkom! Deelname is gratis. We halen u natuurlijk op en bren-

gen u weer netjes thuis.

Kosten deelname: gratis. Aanmeldenkan doorlopend maar is  
verplicht! Bijeenkomst gaat door bij voldoende deelnemers. 


