
WINTE RFAIR AHOY

Donderdag 15 december | 12:00 -17:00 uur 

Beleef de winter in het knusse Rotterdam Ahoy tijdens de Win-

terfair: Dé Lifestyle fair voor het hele gezin. Ontdek bij meer dan 

200 deelnemers van alles op het gebied van de gezellige feest-

dagen, lifestyle, persoonlijke verzorging, mode, woonaccessoires, 

culinaire lekkernijen en nog veel meer, gepresenteerd in de vele 

gezellige sfeerkramen en stands. Tijdens de Winterfair geniet u 

van veel entertainment voor jong & oud! Er zijn dagelijks leuke 

optredens, modeshows en u kunt verschillende workshops volgen. 

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

KERSTDINER BIJ BREGJE

Maandag 19 december, dinsdag 20 december & 
donderdag 22 december | 18:00 -20:30 uur

Op 19, 20 en 22 december schuiven we aan in het gezellige res-

taurant Bregje op de Vijf Werelddelen in Rotterdam-Zuid. Een 

drie gangen diner met heerlijke gerechten, een lekker drankje 

en een kopje ko�  e of thee om de avond af te sluiten. Keuze uit: 

Voorgerecht: Tomatensoep, Carpaccio of Trio van Vis. Hoofd-

gerecht: Zalmfi let, Varkenshaasmedaillons of een Veggie 

Burger. Dessert: Cheesecake, Dame blanche of Fruitsalade. 

Kosten deelname: € 17,50
Aanmelden kan t/m 12 december. We kunnen helaas geen
rekening houden met uw voorkeur voor een specifi eke datum.

ROT TE RDAM PA S
AC TIVITE ITE N         

In de Uit & Thuis Kalender staan iedere maand een 

aantal activiteiten voor onze klanten die een geldige 

Rotterdampas hebben. Bij het aanmelden voor deze

activiteiten moet u uw pasnummer doorgeven. 

AC TIVITE ITE N                                              AC TIVITE ITE N                                              

Kosten deelname: € 7,50
Aanmelden kan t/m 03 januari 2023

DEPOT BOIJMANS
VAN BEUNINGEN

KERSTMARKT
TROMPENBURG

www.trevvel.nl/uit-thuis-agenda

in samenwerking metGaat u mee?

Belangrijk om te weten:
   Bij alle activiteiten is het aantal beschikbare plaatsen beperkt. 

   U krijgt van ons per mail of post bericht over de activiteiten 

waarbij u bent ingedeeld (dat kan even duren). Dat kunnen 

er minder zijn dan waarvoor u zich heeft aangemeld. We

proberen het aanbod zo eerlijk mogelijk te verdelen.

   Kosteloos afmelden voor een activiteit kan tot 3 werkdagen vóór 

de activiteit. Daarna zijn we helaas genoodzaakt de kosten voor 

het uitstapje of de activiteit in rekening te brengen. 

   Medewerkers van Trevvel Sociaal kunnen geen medische zorg 

verlenen of speciale ondersteuning bieden. U dient zelf iemand 

uit uw eigen netwerk mee te nemen. Dat geldt ook voor het 

duwen van een rolstoel.

   Bij een aantal activiteiten is een Rotterdampas nodig. Dat staat 

duidelijk bij de activiteit vermeld. Zonder pas is deelname niet 

mogelijk. Voor u en uw eventuele gast.

   De reistijd kan langer zijn dan u gewend bent. Het is helaas niet 

altijd mogelijk rekening te houden met uw indicatie.

Donderdag 5 januari 2023 | 10:30 – 12:30 uur

Excelsior werd opgericht op 23 juli 1902 door een groepje Kra-

lingse vrienden dat regelmatig bijeenkwam op Woudestein om 

met elkaar te voetballen. Een van de eerste arbeidersclubs in 

Nederland. De club wordt vaak omschreven als ‘sympathiek, 

gemoedelijk en gezellig’. Het stadion heet inmiddels het van 

Donge en de Roo stadion. Vandaag zijn we er te gast voor een 

interessante rondleiding door het stadion en de geschiedenis 

van de club. Rondleiding duurt ongeveer een uur. Aansluitend 

ko�  e/thee met een gebakje om nog even gezellig na te praten.

Kosten deelname: € 10,00
Aanmelden kan t/m 28 december.

Aanmelden: sociaal@trevvel.nl of
via  nieuw nummer 088 – 130 30 25. 
Op ma/di/do/vr bereikbaar tussen 10:00 en 14:00 uur.

Wilt u op de hoogte worden gehouden? 
Stuur uw e-mailadres naar: sociaal@trevvel.nl

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

Aanmelden via NIEUW NUMMER 088 - 130 30 25

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

december 2022

In deze kalender voor december is er weer 

een mooi programma voor onze Rotterdamse 

Trevvel Samen-klanten samengesteld. 

Met o.a. leuke winterse uitstapjes, gezellig 

samen eten en lekker sportief aan de gang! 

En zoals u van Trevvel gewend bent, we 

halen u op en brengen u weer thuis.

TOU R E XCE L SIOR 

Restaurant 
Bregje is 
rolstoel-

vriendelijk

Tip!

Op 9, 10 en 11 december vormen de wintergroene, botani-

sche tuinen van Trompenburg opnieuw het decor voor een 

intieme kerstmarkt waar jong en oud verrast worden met een 

magische beleving. Langs de kramenroute vindt u cadeau-

artikelen met een link naar groen en tuinieren zoals zeldzame 

tropische kamerplanten, biologische bloembollen en echte 

honing van de imker. Maar verwacht ook unieke producten 

van lokale ondernemers. Er is muziek, warme chocolademelk 

en erwtensoep. De kerstmarkt is geopend van 10:00 tot 

16:00 uur. Gratis toegang met Museumjaarkaart of Rotter-

dampas. Er kan alleen met pin worden betaald!       

Dinsdag 10 januari 2023 | 13:00 – 16:00 uur

Het depot is het eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter 

wereld. Het staat naast Museum Boijmans Van Beuningen 

in Museumpark in Rotterdam. Bezoekers zien het resultaat 

van 173 jaar verzamelen: meer dan 151.000 verzamelde 

kunstwerken! Het depot heeft een (letterlijk) schitterend 

exterieur en een spectaculair interieur. En we brengen, voor 

een lekker drankje en hapje, een bezoek aan het bijzondere 

restaurant Renilde. Op het dak, in een groene oase en met 

een panoramisch uitzicht over de stad!    



. 

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

december 2022

Ma 5/12 10:00 – 12:30 Tour SS Rotterdam 

Di 6/12 13:30 – 16:30 Levensliedmiddag: De Oriënt             

Wo 7/12 10:00 – 12:00 Bowlen 

Do 08/12 17:30 – 20:30 Diner Onder de Hofbogen 

Ma 12/12 13:15 – 15:45 Tour SS Rotterdam 

Di  13/12 10:30 – 12:45 Filmochtend Islemunda: The Duke 

Di  13/12 20:15 De Doelen: ‘Weihnachtsoratorium’  

Wo 14/12 10:30 – 13:00 Kunstmarkt Belvedere & ko�  ebu� et

Do 15/12 12:00 – 17:00 Winterfair Ahoy

Ma 19/12 18:00 – 20:30 Kerstdiner Bregje                                         

Di 20/12 18:00 – 20:30 Kerstdiner Bregje                                         

Wo 21/12 13:30 – 16:30 Levensliedmiddag: Theater Zuidplein

Do 22/12 18:00 – 20:30 Kerstdiner Bregje                                          

V O O R U I T B L I K  2 0 2 3
Wo 04/01 10:00 – 12:00 Bowlen 

Do 05/01 10:30 – 12:30 Tour Excelsior Stadion 

Di 10/01 13:00 – 16:00 Depot Boijmans Van Beuningen          

Aanmelden via NIEUW NUMMER

088 - 130 30 25

TOUR SS ROT TERDAM: UIT-
WA AIEN OF UITZWA AIEN?

Maandag 5 december | 10:00 - 12:30 uur 
Maandag 12 december | 13:15 - 15:45 uur 

Vroeger werden passagiers uitbundig uitgezwaaid en feestelijk 

onthaald in Rotterdam en New York. Herbeleef deze sensatie 

met een rondleiding op het cruiseschip SS Rotterdam. U krijgt 

een audiofoon mee en kunt de tour op eigen tempo lopen. Na 

afloop ko�  e of thee met een gebakje in de gezellige lounge.  

Deze tour is geschikt voor rolstoelgebruikers.

Kosten deelname: € 15,00
Aanmelden kan t/m 5 december.

LEVENSLIEDMIDDAG
VOOR SENIOREN

Dinsdag 6 december | 13:30 - 16:30 uur | De Orient
Woensdag 21 december | 13:30 - 16:30 uur | Theater Zuidplein

Stichting Mens Centraal organiseert in Rotterdam 14 middagen 

vol herkenning met liedjes van Toen & Nu. Het belooft voor heel 

veel Rotterdamse ouderen een gezellige muzikale middag te 

worden! Met een hapje en een drankje en aangeboden door de 

gemeente Rotterdam. Bij de laatste middagen zijn wij er ook bij.

Kosten deelname: gratis
Aanmelden kan t/m 14 december.

BOWLEN DOK 99

Woensdag 7 december | 10:00 - 12:00 uur 
Woensdag 4 januari 2023 | 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 gere-

serveerd voor Rotterdamse senioren die nog graag bewegen 

en wel van een spelletje houden. Er zijn 12 banen en een heel 

nieuw scoresysteem. Inclusief ko�  e/thee en en gebruik van 

bowlingschoenen (verplicht).

Kosten deelname: € 5,00
Aanmelden kan doorlopend (maandelijkse activiteit).

Donderdag 8 december | 17:30 - 20:30 uur

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

college, genieten we vandaag van een heerlijk driegangendiner. 

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: € 17,50 (incl. 2 drankjes)
Aanmelden kan t/m 1 december.

FILMOCHTEND ISLEMUNDA: 
THE DUKE

Dinsdag 13 december | 10:30 - 12:45 uur 

Speciaal voor Uit & Thuis draait Islemunda vandaag de 

prachtige fi lm: “The Duke”. In 1961 steelt de zestigjarige 

taxichau� eur Kempton Bunton het portret van The Duke of 

Wellington, door Goya, uit de National Gallery in Londen. 

In zijn losgeldbrieven belooft hij het schilderij terug te geven 

wanneer de overheid televisie gratis beschikbaar maakt 

voor ouderen. Gebaseerd op waargebeurde feiten. 

Kosten deelname: € 9,00 (incl. ko�  e & gebak)
Aanmelden kan t/m 6 december.

NEDERL ANDS KOOR: 
‘WEIHNACHTSORATORIUM’

Dinsdag 13 december | 20:15 uur | De Doelen

Naast zijn paas-passies schreef Bach nóg zo’n meesterwerk, 

maar dan voor de kerstperiode: het Weihnachtsoratorium. 

Het Nederlands Kamerkoor werkt ieder jaar met een ander 

Europees topensemble. Dit jaar voor het eerst met een Frans 

gezelschap: Les Talens Lyriques. 

Kosten deelname: € 12,50 (incl. drankje)
Aanmelden kan t/m 6 december.

DINER
ONDER DE HOFBOGEN KUNSTMARK T

& KOFFIEBUFFET                                      

Woensdag 14 december | 10:30 - 13:00 uur |
Verhalenhuis Belvédère                                       

Ook dit jaar presenteert Verhalenhuis Belvédère: Belvédère’s

Kunstkooptentoonstelling. Met meer dan 50 Rotterdamse 

kunstenaars. Er is voor ieder wat wils; van € 3 tot € 300 is 

er moois uit te zoeken. Aansluitend een gezellig ko�  ebu� et

met ko�  e, thee en allerlei lekkers.

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


