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Zaterdag 18 december
Gezelligheid aan huis
Heeft u hulp nodig bij het opzetten van de kerstboom, ophangen van kerstversiering, of 
gewoon behoefte aan een beetje gezelligheid? De vrijwilligers van Netwerk Nieuw 
Rotterdam komen graag bij u langs!   
Locatie:  bij u thuis
Tijd:   11:00 – 17:00 uur (tijdstip in overleg) 
Kosten:   gratis
Aanmelden:  Mieke Melis, 06–11384140, mmelis@wmoradar.nl

Maandag 20 december
Zin in bellen – voor de thuisblijvers
Gaat u (nog) liever niet de deur uit, maar vindt u het wel leuk om met andere stadsgenoten in ge-
sprek te gaan? Dan is het telefonische koffie-uurtje iets voor u! In een reeks van 3 gesprekken gaan 
we met circa 6 deelnemers over steeds een ander thema in gesprek. De tweede bijeenkomst is op 
10 januari en de derde op 17 januari. Het thema van de eerste bijeenkomst is: ‘Thuis’.  
Locatie:  vanuit huis
Tijd:    11:00 – 12:00 uur
Kosten:  Telefoonkosten (afhankelijk van telefoonabonnement)

Aanmelden:  Anne Stael, 06–46 20 02 81, zininbellen@gmail.com

Dinsdag 21 december
Bakkie Beppen Bios: kersteditie
Locatie:  Pathé Schouwburgplein
Tijd:   start film 10:30 uur. Uiterlijk 10:15 uur aanwezig zijn.  
   (coronatoegangsbewijs verplicht)
Kosten:  € 5,00
Aanmelden:  Esther de Jong, 06 – 22 22 95 42, e.dejong@wmoradar.nl

Dinsdag 21 december
Afhaalmaaltijd Kersteditie Pollepel
Locatie:              Huis van de Wijk ‘De Kip’
Tijd:                   16:30 – 17:00 uur 
Kosten:               € 4,00
Aanmelden:        Uiterlijk op maandag 12 uur aanmelden aan de balie. Graag vooraf betalen.
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voor senioren en/of mantelzorgers in Rotterdam-Centrum



Woensdag 22 december
Kerstmatinee Oude Westen
Kerstmatinee met zingende kerstvrouw, lekkere hapjes/drankjes en vrolijke kersteditie van het “Be-
wegen op de stoel” met Bernadet van de SKVR.
Locatie:   Huis van de Wijk ‘De Nieuwe Gaffel’
Tijd:    13:30 – 16:30 uur (coronatoegangsbewijs verplicht) 
Kosten:    €  5,00
Aanmelden:   Cindy Vos, 06–53507350, c.vos@wmoradar.nl 

Maandag 3 januari 2021
Nieuwjaarswandeling met Wandelgroep ‘De Doorlopers’ 
Locatie:              Verzamelen bij Huis van de wijk ‘De Kip’.
Tijd:                   10:00 – 11:00 uur (na afloop proosten tot ’n uurtje of 12  
       op het nieuwe jaar!) 
Kosten:               gratis
Aanmelden:        Mieke Melis, 06–11384140, mmelis@wmoradar.nl

Dinsdag 4 januari 2021
Bewegen voor ouderen met Mirella Kramer: nieuwjaars-editie
Locatie:  Huis van de Wijk ‘De Kip’
Tijd:    11:00 – 12:00 uur (coronatoegangsbewijs verplicht)
Kosten:  gratis

Aanmelden:  Mieke Melis, 06–11384140, mmelis@wmoradar.nl

Op een zelf te kiezen dag
Geluidswandeling  – Vééls te echt
Leuk om alleen of samen met iemand te doen. Via de app ‘Echoes’ op uw telefoon volgt u een 
wandelroute van ongeveer één uur door het Centrum van Rotterdam. Op verschillende punten op 
de route starten geluidsfragmenten via de oordopjes van uw telefoon.
Startpunt:  Binnerotte
Tijd:   zelf te bepalen
Kosten:   gratis
Instructies:  www.veels-te-echt.nl

In verband met de geldende maatregelen zijn alle activiteiten onder voorbehoud en werken we met 

kleinere groepen en soms ook met een coronatoegangsbewijs. Ook is vooraf aanmelden verplicht. 

Hierbij zullen we voorrang geven aan bewoners van het desbetreffende gebied waar de activiteit 

plaatsvindt. 


