Februari 2022

Nieuwsbrief
Voordelen in Rotterdam
Veel plezier voor weinig geld met de Rotterdampas.
Gratis naar de film, het zwembad, de Euromast,
musea, Koninklijke Spido en nog veel meer.

Wat kost de Rotterdampas) ?
Kinderen t/m 17 jaar
Volwassenen (18 jaar en ouder)

€ 0,€ 5,-

Waar kun je de Rotterdampas aanvragen?
- Bibliotheek Rotterdam:
- Publiekslocatie Noord:
- Publiekslocatie Charlois:

Rotterdampaswinkel / Hoogstraat 110
Eudokiaplein 35.
Annie M.G. Schmidtplein 16

Voor informatie ga naar:

Rotterdampas
https://www.rotterdampas.nl/contact

Meestal kom je in aanmerking voor de korting.
De Rotterdampas kost gewoonlijk € 60,-.
Check voor welk tarief je in aanmerking komt en onder welke voorwaarden.

contact: cvdclientenraad@cvd.nl

Februari 2022

Nieuwsbrief
Nog een voordeel

Extraatje010
“Extraatje010“ Hulp bij rondkomen.
ontvang euro’s via mijn loket:
Heb je een laag inkomen en maak je zorgen over geld?
Heb je extra uitgaven voor jezelf of jouw gezin, de gemeente kan je
helpen. Kijk voor grote voordelen en grote kortingen.

Informatie of vragen
Heb je hulp nodig vraag het jouw begeleider
en/of zie:

Hulp bij rondkomen - extraatje010 | Rotterdam.nl.

“Extraatje010“, euro’s via mijn loket:
Vragen over de regelingen? Of heb je hulp nodig? Bel 14 010,
bezoek Informatiepunt Digitale Overheid in Bibliotheek Rotterdam
of stap binnen bij een Huis van de Wijk bij jouw in de buurt.

contact: cvdclientenraad@cvd.nl

Februari 2022

Nieuwsbrief
Alweer een voordeel

Hotspothutspot crisiscatering voor cliënten
Het doel van deze catering is om ervoor te zorgen dat niemand
in Rotterdam en Schiedam zonder lekker, warm en gezond eten
hoeft te zitten. (Momenteel vol, maar blijf proberen)
Klik op de volgende link: heb je honger? (crisiscatering.nl)

of hotspot hutspot – LEKKER VOOR JE!
of kijk ook op https://youtu.be/yqnl-vXhdhE

Vrijwilliger worden bij de crisiscatering, dat kan ook
Jij kan werken aan jouw eigen persoonlijke ontwikkeling
zoals het volgen van een opleiding.

Interesse, meld je dan aan:
• ma t/m vr 12:00-18:00 uur:
• Hotspot hutspot Krootwijk & crisiscatering: 06-37090730
• Hotspot hutspot Schiedam: 06-18423833

contact: cvdclientenraad@cvd.nl

