
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag 04 juni 14.00-ca. 15.30 uur.  Actief Ouder Worden -AOW- in samenwerking 
met Pluspunt. Leerlingen van de Melanchthon-MAVO komen voor een interview met 
senioren. Thema: Generatieverschillen. Bent u nieuwsgierig naar de ideeën van de 
jongeren en wilt u hen vertellen over generatie, meldt u zich dan aan. Deelname gratis. 

 
Woensdag 05 juni 14.00-16.00 uur.  Actief Ouder Worden -AOW- in 
samenwerking met Pluspunt met de presentatie Langer thuis.  
Alle weetjes over hoe u langer en zelfstandig in uw eigen huis kunt  
blijven wonen. Deelname € 3,00 incl. kopje koffie/thee. 
 

Dinsdag 11 juni. 09.15- ca. 16.45 uur. Op de Pedalen met Activos. 
Tussen de 55 en 60 km. Fietstocht De Binnenbedijkte Maas met 2x 
gebruik van de Waterbus (OV-kaart) en Veerpont (klein geld) Vertrek 
vanaf Aafje Schiehoven, Hamakerstraat 77, Schiebroek.  
Deelname € 2,00 Zie alle informatie bij 09 juli. 

 
Woensdag 12 juni Uitstapje naar Museum Beeld en Geluid. Aanmelden busreisje mogelijk tot 
uiterlijk 2 juni. Vertrek 09.30 u. vanaf Schiebroekse Parkflat, 09.45 u. vanaf de Borghave  
en 10.00 u. vanaf de Kleiburg. Terug ca. 17.00 uur bij Brasserie Wijsheid.  
Kosten zijn incl. rolstoeltouringcar en alle hieronder genoemde. 
In het museum krijgt u bij aankomst koffie/thee met gebak waarna een 
rondleiding met gids volgt. Na het bezoek aan het museum vertrekken we 
naar een leuke locatie voor een Koffietafel. Afsluitend is er een rondrit Gooi & Vuursche bos. 
Betaling per bank. Extra: bij terugkomst kunt u deelnemen aan de aanschuiftafel bij Brasserie 
Wijsheid voor € 5,00 excl. drankjes. Dit kunt u aangeven bij inschrijving van het busreisje. 
Inschrijven mogelijk tot 5 juni.  
Bij het verwerken van de flyer waren de kosten nog niet bekend. Let u op de flyers op diverse 
plaatsen en tijdens de activiteiten. Vanaf dinsdag te zien op de website en op facebook.  
 

Donderdag 27 juni. Uitstapje Gast van de Raad. Locatie Stadhuis.  
Wilde u altijd al weten hoe het stadhuis van Rotterdam er van binnen 
uitziet? Na een gesprek met een wethouder in de raadszaal gaan we naar 
de publieke tribune om de opening bij te wonen van de raadsvergadering.  

Een bode zal een rondleiding geven door een aantal indrukwekkende vertrekken.  
U dient uiterlijk …  (tijd volgt nog) aanwezig te zijn. Niet vergeten ID of paspoort, zonder wordt 
u niet toegelaten. U reist zelfstandig met eigen of aangepast vervoer of met het OV.  
Helaas nog geen bericht van het stadhuis over de tijden. Normaal is wel altijd in de middag. 
 

Zie verder aan ommezijde. 
 



 
Zaterdag 29 juni 14.00-16.00 uur. Actief Ouder Worden -AOW-.  
Activos in samenwerking met Pluspunt en Brasserie Wijsheid.  
De nieuwe haring is er weer volop en dat vieren we natuurlijk met een 
gezellige haringmiddag. En wat past hier beter bij dan shantykoor Albatros.  
Kosten zijn afhankelijk van de de dagprijs van de haring.  
Er is een arrangementje van haring, een drankje en entertainment.  

 
Woensdag 3 juli 14.00-16.00 uur.  Actief Ouder Worden -AOW- in samenwerking met  
Pluspunt. Presentatie. Geschiedenis van de Damsteden. Een dam is een dwars door een 
water gelegen afsluiting, bedoeld om water te keren of te beheersen.  
Een dergelijke dam is vaak een bruikbare oversteekplaats. Veel nederzettingen 
in het waterrijke Nederland zijn bij zo'n oversteekplaats ontstaan en ontlenen er 
hun naam aan. De Damsteden in woord en beeld. Deelname € 3,00 incl. kopje 
koffie/thee. U kunt op eigen kosten een pauze drankje en een hapje bestellen. 
 

Dinsdag 9 juli 09.15- ca. 16.45 uur. Op de Pedalen met Activos.  
Tussen de 55 en 60 km. Een prachtige fietstocht door Natuurgebied  
De Vlietlanden. Vertrek vanaf Aafje Schiehoven, Hamakerstraat 77, 
Schiebroek. Deelname € 2,00 Ziet u ook de flyer op diverse locaties. 
Gaat u mee fietsen, dan graag even aanmelden.  
Is de weersvoorspelling slecht voor die dag of bij aanvang fietstocht  

regent het, dan gaat het fietsen niet door. U kunt daarover bellen op maandagavond tussen 
17.00 en 19.00 uur of dinsdagmorgen tussen 8.00 en 9.00 uur, u krijgt dan  
gelijk te horen of de fietstocht later wordt gehouden. ( het is n.l. de bedoeling  
dat de fietstocht dan 1 of 2 weken opschuift.)  
Kosten deelname € 2,00 en op eigen kosten uw consumpties tijdens de pauzes.  
Niet vergeten: voldoende water, tussendoortje, zonnebrandcrème, zonnebril/-petje, 
regenkleding voor als er een buitje valt, de fiets in goede staat. Volgende fietstochten zijn:  
13 augustus Biesbosch - 10 september Klein Giethoorn - 08 oktober Rhoon/Oude Maas. 

 
 

Alle AOW middagen zijn bij Brasserie Wijsheid. Bereikbaar met bus 174 en de Belbus.  
 

Voor aanmelden alleen onderstaande mail of tel.nr. gebruiken  

e-mail: activos.aanmelden@gmail.com  of  tel. : 06 53455783 

 
 
 

werkt samen met:  
 

Brasserie wijsheid. “ Brasserie Wijsheid is Sharing and Caring” 
 

Pluspunt is een expertisecentrum voor senioren en participatie gericht  
op senioren zelf en op organisaties die werken met senioren.  

 
Coalitie Erbij Rotterdam verbindt organisaties en professionals  
die sociale betrokkenheid onder Rotterdammers vergroten.  

 
Melanchthon MAVO Schiebroek aan de Molenvijver.  
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