
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

januari/februari 2023

In deze kalender voor januari en februari is er 

weer een mooi programma voor onze Rotter-

damse Trevvel Samen-klanten samengesteld.  

Met o.a. leuke uitstapjes, creatieve workshops, 

gezellig samen eten en lekker actief aan de 

gang! 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

januari/februari 
2023
Wo 4/01 10:00 – 12:00 Bowlen 

Do 5/01 10:30 – 12:30 Tour Excelsior Stadion                               

Wo 11/01 13:00 – 16:00 Rondje Rotterdam: Zuid 

Wo 18/01 13:00 – 16:00 Rondje Rotterdam: Zuid 

Do  19/01 17:30 – 20:30 Diner Brasserie in ’t Oude Noorden 

Vr 20/01 10:00 – 12:30 Workshop Bonbons maken  

Di 24/01 10:30 – 12:30 Workshop Tekenen met pastelkrijt             

Wo 25/01 13:00 – 16:00 Rondje Rotterdam: Zuid 

Do 26/01 17:30 – 20:30 Diner restaurant Engarde                                      

Vr 27/01 13:00 – 16:00 Snertbingo                                                       

Zo 29/01 15:00 – 17:00 Café de Verloren Plek                                                      

Wo 1/02 13:00 – 16:00 Rondje Rotterdam: Zuid 

Wo 8/02 10:00 – 12:00 Bowlen 

Vr 10/02 13:00 – 16:00 Tour brouwerij Stadshaven 

Di 14/02 13:00 – 16:00 Stedelijk Museum Schiedam 

Wo 15/02 13:00 – 16:00 Rondje Rotterdam: Zuid                               

Do 16/02 17:30 – 20:30 Diner Brasserie in ’t Oude Noorden                                                 

Vr 17/02 10:30 – 13:00 Brunch & Workshop bij KoCo                                                     

Di 21/02 10:30 – 12:30 Workshop Schilderen met acrylverf 

Wo 15/02 13:00 – 16:00 Rondje Rotterdam: Zuid                               

Wo 22/02 13:00 – 16:00 Rondje Rotterdam: Zuid                               

Do 23/02 17:30 – 20:30 Diner restaurant Engarde                                      

Aanmelden via NIEUW NUMMER 

088 - 130 30 25



BOWLEN DOK 99

Woensdag 4 januari | 10:00 - 12:00 uur 
Woensdag 8 februari | 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 koffie/thee en en gebruik van 

bowlingschoenen (verplicht).

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

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

Excelsior werd opgericht op 23 juli 1902 en is een van de eerste 

arbeidersclubs in Nederland. Vandaag zijn we er te gast voor een 

rondleiding door het stadion en de geschiedenis van de club. 

Rondleiding duurt ongeveer een uur. Aansluitend koffie/thee 

met een gebakje om nog even gezellig na te praten.

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

RONDJE ROT TERDAM: ZUID                                      

Woensdag 11, 18, 25 januari | 13.00 – 16.00 uur 
Woensdag 01, 15, 22 februari | 13.00 – 16.00 uur

In kleine groepjes nemen onze vrijwilligers u mee op een ritje 

langs mooie, leuke en interessante plekken in en om Rotterdam. 

Op verzoek nemen ze u mee langs uw geboortehuis of andere 

plekken met persoonlijke herinneringen. Het rondje zelf duurt 

ongeveer 1,5 uur. We sluiten af met een drankje op een gezellige 

plek, om nog fijn even na te kletsen.        

Kosten deelname: € 5,00 
Aanmelden kan doorlopend.

TOUR EXCELSIOR STADION     



DINER BRASSERIE 
IN ’T OUDE NOORDEN                                                   

Donderdag 19 januari | 17:30 - 20:30 uur 
Donderdag 16 februari | 17:30 - 20:30 uur  

Gastvrij, gezellig en heerlijk eten en drinken. Dat kunt u  

verwachten als u aanschuift voor het stijlvolle diner in  

Brasserie in ’t Oude Noorden. Laat u verrassen door  

prachtige gerechten, bereid met verse lokale producten. 

De brasserie wordt gerund door studenten van het  

Zadkine college.

Kosten deelname: € 20,00 (inclusief twee drankjes) 
Aanmelden kan t/m 12 januari of 9 februari.

OLALA CHOCOLA: WORK-
SHOP BONBONS MAKEN                                                                                   

Vrijdag 20 januari | 10:00 – 12:30 uur

Bonbons, slagroomtruffels, nougat en allerlei andere lekkernijen 

worden zelf gemaakt bij Olala Chocola. U krijgt informatie over 

de chocolade en over de herkomst ervan. Hierna gaat u zelf  

24 heerlijke bonbons maken en krijgt u tussendoor een kopje 

koffie of thee met huisgemaakte slagroomtruffel. 

Kosten deelname: € 22,50 
Aanmelden kan t/m 13 januari.

WORKSHOP SKVR: 
TEKENEN MET PASTELKRIJT                                                                     

Dinsdag 24 januari | 10:30 – 12:30 uur

Het is fantastisch om te leren tekenen met pastelkrijt. Het biedt 

net als verf de mogelijkheid om kleuren op papier door elkaar 

en over elkaar te mengen, maar zonder de tijdsdruk van dro-

gende verf, of de tussenkomst van de kwast. Het is een direct 

materiaal dat je ook goed kunt gebruiken voor expressieve 

tekeningen. Uniek en kleurrijk. De workshop vindt plaats bij de 

SKVR op de locatie Hillevliet.

Kosten deelname: € 7,50 
Aanmelden kan t/m 17 januari.



DINER 
RESTAURANT ENGARDE

Donderdag 26 januari | 17:30 - 20:30 uur  
Donderdag 23 februari | 17:30 - 20:30 uur 

Vandaag wordt u getrakteerd op een heerlijk luxe diner in 

restaurant EnGarde. De studenten van de Rotterdamse  

Horeca Vakschool koken en bedienen. Ook is er een  

winkeltje waar u heerlijke producten uit de eigen bakkerij 

kunt kopen zoals ovenvers brood, taart of heerlijke koeken. 

Kosten deelname: € 20,00 (inclusief twee drankjes)
Aanmelden kan t/m 19 januari of 16 februari.

Vrijdag 27 januari | 13:00 – 16:00

Vandaag zijn we te gast in de gezellige, sfeervolle ruimte 

van Stichting KoCo in Charlois. We genieten er van heerlijke 

verse snert uit eigen keuken en spelen maar liefst 5 rondjes 

bingo! Snert + Bingo = Snertbingo. Kosten deelname is  

inclusief kopje snert, bingoboekje en koffie of thee. 

Kosten deelname: € 12,50 
Aanmelden kan t/m 20 januari.

SNERTBINGO BIJ KOCO



TOUR STADSHAVEN 
BROUWERIJ

Vrijdag 10 februari | 13:00 – 16:00 uur 

Al bijna een eeuw voeren koelschepen pallets met exotische 

goederen Rotterdam binnen. De brouwerij bevindt zich in 

een 100 jaar oud, volledig gerestaureerd fruitpakhuis. Jaar-

lijks wordt hier zo’n 2 miljoen liter craft bier gebrouwen en 

gebotteld, ingeblikt of in fusten verpakt. Vandaag is er een 

interessante rondleiding, proeven we een lekker biertje en 

kunt u ook zelf nog wat inslaan.

Kosten deelname: € 10,00
Aanmelden kan t/m 3 februari.

BRUNCH & WORKSHOP 
BIJ KOCO

Vrijdag 17 februari | 10:30 – 13:00 uur

Gezelligheid, sfeervolle ruimte en lekker eten en drinken. 

Deze leuke workshop bestaat uit het maken van macramé 

waxine lichthouder die u uiteraard mee naar huis mag  

nemen. Kosten deelname is inclusief brunch, twee drankjes 

en de workshop.

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

WORKSHOP: SCHILDEREN 
MET ACRYLVERF

Dinsdag 21 februari | 10:30 – 12:30 uur

Acrylverf is een verf op waterbasis. Met de verf zijn leuke 

effecten creëren, de kleuren zijn makkelijk te mengen en de 

mogelijkheden zijn onbeperkt. Vandaag mag u er lekker zelf 

mee aan de slag. Onder leiding van een docent. De workshop 

vindt plaats bij de SKVR op de locatie Hillevliet.                                                                   

Kosten deelname: € 10,00 
Aanmelden kan t/m 14 februari



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. 

Dinsdag 14 februari | 13:00 – 16:00 uur

Het stedelijk museum Schiedam ligt in het hart van de stad 

en is een museum voor kunst, geschiedenis en heel veel 

mensen. Kunst ontdekken, inspiratie opdoen, kopje koffie 

drinken…. Het kan allemaal. Er zijn altijd meerdere tentoon-

stellingen te zien en originele cadeaus zijn te vinden in de 

museumwinkel. Inclusief een hapje drankje in de “Kapel”.

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

STEDELIJK MUSEUM 
SCHIEDAM



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.

Zondag 29 januari | 15:00 – 17:00 uur 

Gaat u mee naar Cafe de Verloren Plek? Vandaag in theater  

Islemunda in IJsselmonde. Als publiek maakt u onderdeel uit van 

een voorstelling vol anekdotes, verhalen, herinneringen aan ‘De 

Klimmende Bever’ in IJsselmonde. Met historisch beeldmateriaal 

en heerlijke multi culturele muziek na de pauze. De sfeer in het 

café is uitnodigend door het gezellige geklets van het publiek.  

Je staat dicht op de musici waar je mee kan dansen en in zijn  

voor een praatje. Deze activiteit is leuk voor iedereen, maar  

vooral voor Rotterdammers uit IJsselmonde en omgeving!

Kosten deelname: gratis
Aanmelden kan t/m 22 januari.

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

CAFÉ DE VERLOREN PLEK: 
DE KLIMMENDE BEVER


