
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 25

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

maart & april 
2023

In deze kalender voor maart en april is er weer 

een mooi programma voor onze Rotterdamse 

Trevvel Samen-klanten samengesteld. Met o.a. 

leuke culturele uitstapjes, creatieve workshops, 

sportieve uitjes en fijn de natuur in.  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

maart & april 2023
Wo 1/3 13:00 – 16:00 Rondje Rotterdam: de Rotte Route

Do 2/3 10:30 – 12:30 Creaworkshop                                              

Vr 3/3 13:00 – 16:00 Snertbingo                                                     

Di 7/3  10:00 – 12.30 Expo A16                                                         

Wo 8/3 10:00 – 12:00 Rondje Rotterdam: de Rotte Route                                                            

Za 11/3 19:30  Theater Zuidplein: Sjahrazade           

Zo 12/3 14:30 Theater Zuidplein: Zwarte Miep        

Di 14/3 10:30 – 12:30 Koffieochtend: Fietscafé                       

Wo 15/3 13:00 – 16:00 Rondje Rotterdam: de Rotte Route

Do 16/3 10:30 – 12:30  SKVR: workshop boetseren                 

Di 21/3 11:00 – 16:00 Diergaarde Blijdorp                                  

Wo 22/3 13:00 – 16:00 Rondje Rotterdam: de Rotte Route

Do 23/3 13:00 – 15:15 Miniworld                                                        

Do 23/3 10:00 – 12:30 Bijeenkomst nieuwe klanten               

Di 28/3 10:00 – 13:00 Film in Kino: De Blauwe Kaftan          

Wo 29/3 13:00 – 16:00  Rondje Rotterdam: de Rotte Route 

vr 31/3 12:00 – 15:30 Kaapse lunch & MuziekSalon              

Ma 3/4 10:00 – 12:00 Bibliotheek: Rotterdampas                  

Wo 5/4 13:00 – 15:30 Paaslunch KOCO                                        

Do 6/4 13:00 – 15:30 Paaslunch KOCO                                        

Wo 12/4 10:30 – 12:30  Oudheidkamer Ridderkerk                   

Wo 12/4 10:00 – 12:00 Bowlen                                                              

Wo 12/4 13:00 – 16:00  Rondje Rotterdam: de Rotte Route

Do 13/4 10:30 – 12:30 Creaworkshop                                              

Di 18/4 13:00 – 15:00 Lunch Brownies & Downies                    

Wo 19/4 10:00 – 12:45 Arboretum Trompenburg                      

Wo 19/4 13:00 – 16:00  Rondje Rotterdam: de Rotte Route

Di 25/4 13:00 – 16:00 Boerderij Lansingerland                        

Wo 26/4 13:00 – 16:00  Rondje Rotterdam: de Rotte Route

Vr 28/4 10:30 – 13:00 Midgetgolf met lunch                              

Aanmelden via 088 - 130 30 25



Donderdag 2 maart en donderdag 13 april | 10:30 – 12:30 uur

Esther Pieterse is kunstenaar en vakdocent en heeft veel  

ervaring in het organiseren van creatieve uitdagingen en  

verrassende inspirerende workshops. Juist van restmateriaal 

kan je de mooiste kunstwerken maken en dat is precies wat 

we gaan doen. 

Kosten deelname: € 10,–. 
Aanmelden kan t/m 24 februari en 6 april. 

CREAWORKSHOP:  
WERKEN MET RESTMATERIA AL

RON DJ E ROT TE RDAM : 
DE ROT TE ROUTE                                                                         

Woensdag 1, 8, 15, 22, 29  maart | 13:00 - 16:00 uur 
Woensdag 12, 19, 26 april  | 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. De Rotte Route volgt de rivier de 

Rotte vanaf de Stadsdriehoek, Crooswijk en de Rottemeren naar 

de oorsprong van de rivier. Het rondje zelf duurt ongeveer 2 uur. 

We sluiten af met een drankje om nog fijn even na te kletsen.                                                                                                                                        

Kosten deelname: € 7,50. 
Aanmelden kan doorlopend. 

Vrijdag 3 maart | 13:00 – 16:00 uur

Bij Stichting KoCo in Charlois genieten we van heerlijke verse 

snert uit eigen keuken en spelen maar liefst 5 rondjes bingo! Snert 

+ Bingo = Snertbingo. Heeft u in januari al deelgenomen aan de 

Snertbingo, dan kunt u zich voor deze niet meer aanmelden.

                                                                                           

Kosten deelname: € 12,50 (incl. snert, bingoboekje & koffie/thee) 
Aanmelden kan t/m 23 februari.

SNERTBINGO BIJ KOCO                        



Woensdag 12 april | 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 score- 

systeem. Gebruik speciale schoenen (verplicht).

Kosten deelname:  € 6,- (incl. koffie/thee). 
Aanmelden kan doorlopend.

BOWLEN DOK 99

E XPO A16

Dinsdag 7 maart | 10:00 - 12:30 uur 

Welkom bij de Expo A16 Rotterdam! Aan de rand van het Lage 

Bergse Bos ligt het interactieve belevingscentrum over de aan-

leg van de nieuwe snelweg. De enthousiaste voorlichters leiden 

u graag rond door de expo waar u van alles kunt horen, lezen, 

zien en beleven over de realisatie van de nieuwe rijksweg.  

Inclusief koffie/thee en wat lekkers erbij.                                         

Kosten deelname: € 5,–.
Aanmelden kan t/m 28 februari.

Zaterdag 11 maart | 19:30 uur

Schrijver Abdelkader Benali vertelt op meeslepende wijze het 

verhaal over Sjahrazade en hoe zij de tiran van Bagdad weet te 

betoveren dat ze haar eigen doodvonnis telkens een dag weet 

uit te stellen. Abdelkader geeft een eigentijdse twist aan het 

sprookje, Club Classsique omlijst het met prachtige muziek.

Kosten deelname: € 17,50 (incl. een drankje). 
Aanmelden kan t/m 4 maart.

TH E ATE R ZU IDPLE IN :  
‘EEN NACHT MET SJAHRAZADE’                                         



Dinsdag 14 maart | 10:30 - 12:30 uur

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 vandaag 

op een hele leuke, gastvrije plek: het Fietscafe in Hoogvliet. 

Een leuke manier om elkaar wat beter te leren kennen. Inclusief 

2 koffie of thee en 1 gebakje.

Kosten deelname: € 8,–. 
Aanmelden kan t/m 6 maart.

BAK K IE TRE V VE L : 
FIE T SC AFÉ HOOGVLIE T

THEATER ZUIDPLEIN: 
‘ZWARTE MIEP ’

Zondag 12 maart | 19:30 uur

In de toneelvoorstelling Zwarte Miep vertelt Rik Hoogendoorn het 

verhaal van een vrouw uit Vlaardingen. Na het overlijden van zijn 

moeder vond acteur en muzikant Hoogendoorn bij het uitruimen 

van het ouderlijk huis de complete briefwisseling van zijn ouders. 

Zijn vader zat destijds in Indonesië, zijn moeder wachtte thuis 

in Vlaardingen op hem. Deze brieven vormden voor Rik de 

aanleiding tot het schrijven van deze persoonlijke voorstelling.

Kosten deelname: € 17,50. 
Aanmelden t/m 3 maart.

Donderdag 16 maart | 10:30 – 12:30 uur

Boetseren is een makkelijke techniek, waarbij je snel een ver- 

rassend resultaat hebt. Door het toevoegen en weghalen van 

de klei ontstaat binnen een mum van tijd een mooie creatie.  

Vandaag mag u er lekker zelf mee aan de slag. De workshop  

vindt plaats bij de SKVR op de locatie Hillevliet. 

Kosten deelname: € 10,-. 
Aanmelden kan t/m 8 maart.

WORKSHOP SK VR: 
BOETSEREN



Woensdag 5 april & donderdag 6 april  | 13:00 - 15:30 uur

Wat een leuke en gastvrije sfeer hangt er toch bij KOCO aan 

de Bevelandsestraat op zuid. We zijn er graag te gast. Dit keer 

om te genieten van een heerlijke Paaslunch. Inclusief koffie,  

thee en 2x frisdrank of sap.

Kosten deelname: € 12,50. 
Aanmelden kan t/m 28 maart.

PA A S LU NCH 
B IJ KOCO 

K AAPSE LUNCH & 
MUZIEKSALON 

Vrijdag 31 maart | 12:00 – 15:30 uur

Vanaf 12:00 uur schuiven we aan in Verhalenhuis Belvedere, 

op Katendrecht, voor een heerlijke en warme Kaapse lunch. 

Gekookt door een van de gastkoks. Vervolgens mogen de tafels 

aan de kant en de voetjes van de vloer. De huis dj draait fijne 

muziek en we spelen een heuse, muzikale pubquiz. Inclusief 

lunch en drie consumptiebonnen.

Kosten deelname: € 10,– (incl. lunch & 3 drankjes). 
Aanmelden t/m 23 maart.

Woensdag 12 april | 10:30 – 12:30 uur  

De Ridderkerkse Oudheidkamer treft u aan in de historische 

dorpskern, aan de Kerksingel 26. Het plaatselijk museum huist 

in de voormalige, uit 1840 daterende, dorpsschool. In een 

permanente tentoonstelling wordt de historie van Ridderkerk 

belicht en zijn tal van typisch Ridderkerkse zaken te bezichtigen.

Kosten deelname: € 2,50 (incl. 2 koffie/thee). 
Aanmelden kan t/m 4 april.

OU DH E IDK AM E R 
RIDDE RK E RK



Donderdag 23 maart | 10:00 – 12:30 uur 
Locatie: Huis van de Wijk, Nieuwe Branding

Terug van weg geweest zijn de informatie bijeenkomsten 

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. Want 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 brengen u weer netjes thuis.

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

INFORMATIEBIJEENKOMST 
NIEUWE KL ANTEN

Dinsdag 25 april | 13:00 – 16:00 uur

In onze achtertuin, aan de rivier Rotte, ligt Boerderij Het Lansin- 

gerland; een melkveebedrijf in Bergschenhoek. Maar intussen veel 

meer dan dat. Vandaag zijn we er te gast voor koffie met huisge- 

maakte koek, een rondleiding en een heerlijke lunch. Snuffel na af- 

loop zelf nog in de boerderijwinkel met heerlijke streekproducten.

Kosten deelname: € 15,-. 
Aanmelden kan t/m 14 april.

BOERDERIJ 
HET L ANSINGERL AND 

Dinsdag 18 april | 13:00 - 15:00 uur

Kent u het bijzondere concept van Brownies&Downies al?  

Er wordt gewerkt met bijzondere medewerkers en pure, 

ambachtelijke producten. Puur genieten dus! We zijn vandaag 

te gast bij de vestiging in Capelle a/d IJssel. Inclusief lunch en 

onbeperkt koffie, thee en sap.

Kosten deelname: € 17,50. 
Aanmelden kan t/m 10 april.

LU NCH B IJ 
B ROWN IE S & DOWN IE S



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? Op 3 april kunnen we dat regelen! 

Kom naar de informatiebijeenkomst in de  

Bibliotheek. U kunt ook bij ons terecht voor 

het verlengen van uw pas.

MINIWORLD

Donderdag 23 maart | 13:00 – 15:15 uur

Er wacht een hele wereld op jou... Kom langs en ontdek ruim  

650 m2 van deze prachtige en adembenemende miniatuur- 

wereld. Sfeervolle en uitgestrekte polderlandschappen worden 

afgewisseld met de moderne en historische architectuur van 

ons “Rotterdam in miniatuur”, inclusief de grootste overdekte 

miniatuurhaven van Europa. Kijk goed en ontdek de vele 

opmerkelijke details en verhalen van deze unieke wereld. 

Kosten deelname: € 6,50 (incl. gebak & koffie/thee). 
Aanmelden t/m 16 maart.

 AANVRAAG & 
VERLENGING 
ROTTERDAMPAS
Maandag 3 april | 10:00 – 12:00 uur 
Centrale Bibliotheek 

Uw pas verlengen? Of een nieuwe pas aanvragen?  

We helpen u er graag mee want u kunt er leuke korting 

mee krijgen op tal van activiteiten. Voor klanten met een 

Rotterdampas kunnen we een aantal activiteiten veel goed- 

koper aanbieden. Op maandag 3 april krijgt u alle informatie 

en kunt u een pas aanvragen. Let op! De tarieven zijn gewijzigd: 

Laagtarief € 5,– (minimuminkomen), midden tarief € 32,50 

(middeninkomen) en hoog tarief € 65,–.



Woensdag 19 april | 10:00 – 12:45 uur

Trompenburg is een prachtig aangelegde plantentuin met een 

grote collectie bomen, struiken, vaste planten, bollen en knollen. 

Met maar liefst 8 hectare (!) is het een ware schatkamer voor plan- 

tenkenners en een weldaad voor wandelaars. Heerlijk om te ver- 

toeven in het voorjaar. We gaan op pad onder leiding van een gids.

Kosten deelname: € 15,- (incl. gebak & koffie). 
Aanmelden kan t/m 11 april.

ARBORETUM 
TROMPENBURG

Dinsdag 28 maart | 10:00 - 13:00 uur

Prachtige, nieuwe film van regisseur Maryam Touzani. Halim  

heeft samen met zijn vrouw Mina een traditionele kaftanwinkel 

in de medina van Salé, Marokko. Hun hele huwelijk lang leven 

ze al met een geheim, maar desondanks heeft het echtpaar een 

enorme genegenheid voor elkaar.

Kosten deelname: € 7,50 (incl. hapje & drankje). 
Aanmelden kan t/m 20 maart.

B IOSCOOP K INO : 
DE B L AUWE K AF TAN

MIDGETGOLF EN LUNCH

Vrijdag 28 april | 10:30 – 13:00 uur

Aan de voet van Rotterdams trots, de Euromast, spelen we 

vandaag een fijn potje golf op de Midgetgolfbaan Parkhaven. 

Met aansluitend een eenvoudige maar lekkere lunch, met een 

drankje, op het gezellige terras.

Kosten deelname: € 10,– (incl. gebak & koffie/thee). 
Aanmelden t/m 20 april.



Aanmelden via onze  
klantenservice: 088 – 130 30 25 
of via mail: sociaal@trevvel.nl

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.

www.trevvel.nl/uit-thuis-agenda

in samenwerking met

Gaat 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 en is het niet altijd 

mogelijk om rekening te houden met uw indicatie.

Dinsdag 21 maart | 11:00 - 16:00

Op deze eerste dag van de lente is het heerlijk om er weer op uit  

te gaan. Natuurlijk naar Blijdorp! Diergaarde Blijdorp heeft zoveel 

te bieden op het gebied van natuur, flora en fauna. Zoals de reuzen- 

waterlelies, de prachtige vlindertuin, de kudde Aziatische olifanten,  

onze grote vriend Bokito of de overdekte ijs grot waar vandaan u de 

ijsberen kunt zien zwemmen. Gaat u mee op ontdekkingsreis langs 

apen, giraffen of flamingo’s. Let op: het treintje rijdt niet meer!!

Kosten deelname: € 15,– (incl. lunchvoucher). 
Aanmelden kan doorlopend; maandelijkse activiteit t/m sept.

DIERGAARDE 
BLIJDORP


