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Beste leden,
De Algemene vergadering van 19 maart 2022 was zeer slecht
bezocht door de leden van de KBO Rotterdam, maar het was toch
nog een geslaagde dag.
De Eucharistieviering werd door Pastoor de Lange gehouden in het
Kerkelijk Centrum Open Hof Ommoord. Hij stond nog even stil bij
het overlijden van de leden van de KBO. Door de voorzitter werd
hiervoor een gedicht voorgelezen.
Zoals we al meerdere keren hebben aangegeven, de veranderingen
in de overheidstaken van de Gemeente Rotterdam en de regio Rijnmond maken de noodzaak
van een krachtige lokale belangenbehartiging urgent. KBO Rotterdam heeft geparticipeerd
in verschillende projecten van de Gemeente Rotterdam. Voor “langer thuis wonen” hebben
we ons via de stichting OSO-Rotterdam sterk gemaakt voor betaalbare seniorenflats (55+)
met gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes. Inmiddels zijn er zes van deze Thuisplusflats
gerealiseerd en wordt het aantal In 2022 uitgebreid. Bij deze projecten zijn er naast de betreffende
woningcorporaties slechts twee zorg/welzijnsorganisaties betrokken waardoor de transparantie en
effectiviteit vergroot wordt. Ook is er inmiddels een pilot met zogenaamde ouderenhubs (een soort
woonzorgzones) gestart waarbij seniorenwoningen en allerlei voorzieningen zoals
huisartspraktijken, fysiotherapie, winkels en welzijn organisaties op loopafstand zijn.
Wat staat er verder nog in de Nieuwsbrief:
•
•
•
•
•
•
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Financiën
Energietoeslag lage inkomens
Wachtlijsten bij Zorgorganisaties.
Wandelen met Frans
Hulp nodig met computer, tablet of smartphone?

Wij blijven uw aandacht vragen voor het volgende:
Wij zouden het erg op prijs stellen als er (jonge) senioren zijn die zich aan zouden willen melden
voor de functie van secretaris of voor een andere rol als bestuurslid (zie voor de vacatures op de
site van de KBO Rotterdam www.kborotterdam.nl). Dus als u ons wilt helpen om de afdeling KBO
Rotterdam te continueren en versterken, u bent van harte welkom en kunt contact op nemen met:
S.L. Krijgsman-Nijdam, mobiel 06-28252057
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Projecten
Om eenzaamheid aan te pakken is het project “Even buurten ”gestart. Vrijwilligers van
welzijnsorganisaties gaan op huisbezoek bij veelal kwetsbare senioren, waarbij naast het sociale
contact wordt gesignaleerd of er specifieke hulp nodig. Inmiddels wordt op deze wijze bijna 50% van
deze senioren bereikt en is de deelname aan activiteiten in de directe omgeving vergroot. We blijven
ns ook sterk maken voor de mogelijkheid, dat vrij reizen mogelijk is en blijft voor de senioren.

Stichting OSO-Rotterdam
De ouderenbonden in Rotterdam hebben een overlegplatform gevormd, genaamd Stichting
OSO-Rotterdam dat bestaat uit de ouderenbonden KBO Rotterdam, PCOB Rotterdam en NOOM. Zij
hebben een MANIFEST en een Masterplan opgesteld waarin u het hele beleid en standpunten ten
aanzien van de belangenbehartiging kunt terugvinden (Kunt u vinden op de site van de KBO). FNV
Senioren is wel een gesprekspartner, maar nog niet in de stichting opgenomen.
De stichting OSO-Rotterdam is een belangrijke gesprekspartner van de Gemeente Rotterdam. Naar
aanleiding van de verkiezingen is stichting OSO-Rotterdam ook weer in gesprek geweest met de
politieke partijen over de onderwerpen die voor u van belang zijn. Leefbaar Rotterdam, CDA, D’66,
PvdA, SP, Groen Links, Leefbaar Rotterdam en VVD hadden de programma’s aan ons gestuurd en
daar hadden wij een stemmatrix van gemaakt waarin stond wat zij voor onze ouderen de komende 4
jaar willen gaan doen. Nu blijven wij natuurlijk in gesprek met deze partijen.

Activiteiten
Er zijn de afgelopen 2 jaar niet veel activiteiten geweest, wel wat wandeltochten en een dagtocht. Wij
gaan hier dit jaar natuurlijk ook mee door. Wij waren zoals beloofd ook met bijeenkomsten en bingo
aan het plannen in verschillende gebieden van Rotterdam, maar daar was veel te weinig animo voor.
Verder zullen er ook themabijeenkomsten gehouden gaan worden als daar animo voor is.
Mochten er leden zijn die graag een andere gezellige middag zouden willen hebben en dit mee
willen organiseren, horen wij dit graag. Voor deze activiteiten hebben wij ook een aantal vrijwilligers,
maar wij kunnen er veel meer gebruiken dus als u zich geroepen voelt kunt u zich hiervoor opgeven.
De KBO Rotterdam heeft samen met andere partijen een talenten karavaan georganiseerd dat onder
andere plaats heeft gevonden in Struisenburg en andere delen van Rotterdam.
Wij hebben het afgelopen jaar en dit jaar met beleidsambtenaren gekeken naar uitbreiding van het
AOW op de Rotterdampas, dat tot een goed resultaat heeft geleid. Ik wilde nog even wat meegeven
over het AOW tegoed. U komt in aanmerking voor een AOW-tegoed als u (of uw partner):
•Op 1 maart 2022 minimaal 66 jaar en vier maanden oud bent, en u alleenstaand bent en een
netto inkomen heeft van € 1.267,65 exclusief vakantietoeslag
•Of u gezamenlijk een netto-inkomen heeft van € 1.926,08 exclusief vakantietoeslag
•Verordening AOW- en Jeugdtegoed
Het tegoed van 2022 staat vanaf 1 maart op uw Rotterdampas (die u natuurlijk weer heeft
aangeschaft). Daarna kunt u dit tegoed tot en met 29 februari 2023 gebruiken. U kunt tussen 11
maart 2022 en 30 november 2022 een nieuwe aanvraag voor het AOW-tegoed indienen.
Zo zijn wij ook weer bezig met de Hogeschool Rotterdam om met elkaar weer een bijeenkomst te
organiseren voor jong en oud in het teken van de gezondheidszorg.
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VOA
Wij zoeken in Rotterdam nog Vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) en belastinginvullers.Om
ouderenadviseur te worden, volgt u een training van ongeveer 7 dagen in bijvoorbeeld 7 weken.
Deze trainingen worden lokaal gegeven in groepen van 10 tot 16 deelnemers. Wij hebben in
Rotterdam met verschillende organisaties (waaronder Thuishulp Rotterdam) vrijwilligers opgeleidt tot
onafhankelijke ouderenadviseurs.
Maar we hebben ook belastinginvullers nodig. Wat kunnen deze VOA’s zoal? Keukentafelgesprekken,
schuldhulpverlening, huishoudelijke hulp etc. zijn zaken waarbij de VOA kan adviseren, nooit
beslissen, dat doet het wijkteam na een gesprek.
Als u een brief heeft ontvangen over de huishoudelijke hulp, dan kunt u zich eveneens wenden tot
een VOA. Wij kunnen u tips en advies geven en/of ondersteuning bieden bij de voorbereiding van
een zogenaamd “keukentafelgesprek” en/of aanwezig zijn bij een keukentafelgesprek. En u weet: wij
zijn onafhankelijk.

KBO Zuid-Holland
Conform de door de Algemene Vergadering op 17 november 2020 verstrekte opdracht, heeft de
Werkgroep Toekomst KBO Zuid-Holland een ontwerpwerkplan 2022-2023 opgesteld met daarbij
een voorstel voor de besteding van (een deel van) de zogenaamde SKE-gelden. Het concept van
het werkplan is in regio-overleggen aan de orde geweest. In dit ontwerpwerkplan is gekozen voor
vernieuwing in de vorm van nieuwe projecten om onze senioren-organisatie als dienstverlenende
organisatie voor onze leden en afdelingen toekomstbestendig te maken. In het ontwerpwerkplan
hebben we aangegeven welke kosten van activiteiten en projecten we willen dekken ten laste van
SKE-gelden.Dit plan wil tegenwicht bieden aan onder andere de tendens van terugloop in leden.
Daartoe zijn in het hoofdstuk ‘Ledenwerving’ activiteiten opgenomen, die afdelingen helpen
bij het werven van nieuwe senioren. Ook de nieuwe afdelingswebsite is daartoe een middel. De
voorstellen voor samenwerking met PCOB helpen om samen projecten en activiteiten op te zetten en
financiering daarvoor te vinden ten laste van de daarvoor gevormde reserve bij KBO-PCOB.
De penningmeester Paula Kranenburg heeft uitleg gegeven over de financiën die u verder
in de nieuwsbrief kunt lezen. Ook het verslag van de kascommissie en decharge bestuur en
penningmeester voor het gevoerde beleid.
Het voorstel voor de benoeming van de nieuwe bestuursleden Mevrouw Loes de Bruin-van Aarst
en de Heer Jacques Daamen (coördinator voor de belasting en de ouderenadviseur), zijn door de
aanwezige leden met applaus goedgekeurd.
Ons bestuurslid Virginia Werner-de Graan neemt afscheid van ons, helaas is zij door gezondheid
problemen niet aanwezig op de vergadering. Wij zullen dan ook op een gepaste wijze afscheid van
haar nemen en in de volgende nieuwsbrief hier meer aandacht aan besteden.
Na de lunch hebben we het thema over de Digitale Inclusie 55+ besproken. Belangrijke
aandachtpunten waren het bevorderen van digitale vaardigheden van ouderen en het bieden van
oplossingen voor problemen ten gevolge van de verregaande digitalisering. Hiervoor zijn we
dan ook met andere organisaties bezig met digitale inclusie 55+ in verschillende wijken, dit zijn
bijeenkomsten om op een laagdrempelige manier bekent te worden met het digitale verkeer. Merit
van Breukelen Projectleider Digitale Inclusie 55+ van de Bibliotheek heeft hier een uitgebreide uitleg
over geven.
Sonja Krijgsman-Nijdam
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Financieel verslag Algemene ledenvergadering
Ondanks de ongekende lage opkomst van de leden van de KBO Rotterdam, op de jaarvergadering op
19 maart jl., is het toch een geslaagde vergadering geworden waar de problemen die op het
ogenblik voor de 65-plussers spelen aan de orde zijn geweest.
Aan de aanwezigen zijn de overzichten van de financiële stukken over 2020 en 2021 uitgereikt.
Er zijn geen spectaculaire ontvangsten en uitgaven over de afgelopen jaren geweest vanwege de
Corona. Het resultaat over 2020 was € 5.808,12 in de min en 2021 resulteerde in een positief
resultaat van € 2.277,96. Dit mede door de doorgevoerde contributieverhoging.
Voor het jaar 2022 is de contributie niet verhoogd, maar of dit in 2023 ook zo zal zijn is nog maar
de vraag gezien alle aangekondigde prijsstijgingen.
Tijdens de vergadering is een brief voorgelezen van de kascontrolecommissie waarin zij meedelen
de boeken en bescheiden alsmede de balansen van 2020 en 2021 te hebben gecontroleerd en deze
zijn in orde bevonden.
Er werd dan ook gevraagd aan de Algemene Ledenvergadering om het bestuur en de
penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en beheer alsmede voor
de opgestelde jaarstukken 2020 en 2021. De aanwezigen gingen hiermee akkoord.
Voor de verkiezing van de nieuwe kascontrolecommissie heeft zich 1 persoon aangemeld, dit
moeten er 2 worden en het liefst 1 of 2 reservepersonen. Dus schroom niet en meldt u aan bij de
penningmeester.
Het bestuur hoopt dat er op toekomstig georganiseerde bijeenkomsten de leden in grote getallen
opkomen.
Paula Kranenburg, penningmeester.

De Senior

Wachtlijsten bij Zorgorganisaties.
Bij een aanvraag WMO, krijgt U een afspraak met iemand van de gemeente. Het zogenaamde
keukentafelgesprek.
Hier wordt besproken, wat U nodig heeft. Er wordt dan een indicatiestelling gedaan. De uitslag
hiervan wordt aan U gestuurd, zodat U dit rustig kunt doorlezen.
Na ondertekening en terugsturen van het formulier, wordt de zorgorganisatie ingeschakeld. Als het
goed is, krijgt U van hen een uitnodiging. Daar wordt alles met U besproken.
Het probleem is nu,dat de zorgorganisaties een wachtlijst hebben en dat het maanden kan duren
voordat U hulp krijgt.
De gemeente heeft dan vaak al een bericht aan het CAK gestuurd dat U hulp ontvangt en een eigen
bijdrage moet betalen. Als U nog geen hulp ontvangt en wel een eigen bijdrage van het CAK moet
betalen dan raden wij u aan om de rekening niet te betalen maar te bellen naar de vraagwijzer. De
naam en telefoon staan op Uw indicatieformulier. Zo bent U direct bij de juiste persoon, deze kent
Uw dossier en kan voor U actie ondernemen.
DUS NIET NAAR DE GEMEENTE.
Het probleem blijft voorlopig nog wel.
Loes de Bruin van Aarst

Extra energietoeslag voor lage inkomens
Heeft u een laag inkomen? Misschien ontvangt u dan dit jaar een energietoeslag van 800 euro voor
hoge energiekosten.

Zelf de toeslag aanvragen vanaf 2 mei
Heeft u in januari 2022 een inkomen tot 120% van het sociaal minimuminkomen?
Dan kunt u vanaf maandag 2 mei de energietoeslag van 800 euro zelf aanvragen, via deze
webpagina. U heeft hiervoor een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, vraag dit dan alvast
aan.
Stichting De Verre Bergen wil aan het stadsbestuur een groot geldbedrag geven waarmee meer
Rotterdamse huishoudens de energietoeslag kunnen krijgen. De gemeente bespreekt nu met
deze stichting hoe dit het beste geregeld kan worden. Zodra dit gebeurd is, vindt u hierover meer
informatie op deze pagina.
Hoeveel is 120% of 140% van het minimuminkomen?
Dat is afhankelijk van uw situatie. Uw situatie in januari 2022 120% van het minimuminkomen is
(zonder vakantiegeld) netto per maand niet meer dan:
Alleenstaande of alleenstaande ouder tussen 21 jaar en AOW-leeftijd € 1.245 of € 1.455
Gezin van 2 personen allebei tussen 21 jaar en AOW-leeftijd, met of zonder kinderen € 1.780 of
€ 2.075
Alleenstaande met AOW € 1.385 of € 1.615
Echtpaar, beide AOW’er € 1.875 of € 2.185
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Wandelen met Frans
Van Marthal naar Aboretum
Vanaf de Markthal naar Plan C. Over de André van der Louwbrug, langs het Haringvliet met een pand
uit 1598. Dan richting Oostzeedijk met Remise Kralingen. Vervolgens de tuin van de Lambertuskerk
waar ik de sleutel van heb, naar Arboretum Trompenburg, een prachtige tuin waar je met je
Rotterdampas gratis naar binnen kunt. En dan lunchen en veel gesprekken.

Hitland en de dames
We zijn al eens eerder in Hitland geweest. Dit keer een heel andere route. Niet over de dijk,
misschien te gevaarlijk met een grote groep. Ludo had een route georganiseerd die naar de
‘s Gravenweg leidde. Bij metrostation De Terp spraken we af. Ik stond er met een regenjasje met
witte vlekken. Gauw die jas in mijn tas gestopt. Thuisgekomen bleek het Oral B geweest te zijn van
het onoordeelkundig tandenpoetsen. Bij de `s-Gravenweg hebben we de kinderboerderij bezocht. Er
tegenover is een mooi park, waar we rondgekeken hebben, De `s-Gravenweg vervolgd tot aan hotel
De Rode Leeuw. Van daaruit richting Ijssel Hitland in. Bij restaurant De Dames was de lunch. Daarna,
we hadden al aardig wat stappen gedaan, de kortste weg naar metrostation De Terp. Het weer was
prima, dus een mooie dag.
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Blijde Wei en Hoge Bergse Bos
Dit keer niet zo prachtig weer. We vertrokken vanaf metrostation Graskruid en liepen richting
kinderboerderij De Blijde Wei. Vlakbij de splitsing van metro A-lijn en BC-lijn staat een monument
in rood wit en blauw. Dan het tunneltje onder door, en dan langs de kip met de eieren langs een
mooi stuk natuur naar de kinderboerderij. We hebben daar wat rondgekeken en koffie gedronken.
Er waren kinderen van enkele klassen met hun begeleiders. Een jongen was stoer de namaakkoe aan
het melken. Verder langs de Rotte naar de brug. We zagen een bordje waarop stond dat café Oud
Verlaat niet open was, dan maar proberen bij de skiheuvel of ze daar iets eetbaars hadden. Helaas,
maar zei de man die we spraken, wel bij de klimheuvel en dat is twintig minuten verder op. Een paar
jaar terug waren we hier ook geweest, maar wat schetste onze verbazing, in Coronatijd was, wat
toen loods was, omgetoverd tot een mooi restaurant. Heerlijk geluncht. Dan naar de Hoekse Kade,
vroeger zat het restaurant Vidaa voor beeldentuin Artihove nu Bij Ad en die kennen we nog van onze
wandeling in Rhoon, waar Ad Janssen toen een sterrestaurant had. We komen langs de golfbaan en
langs vogelwacht Rotta en lopen naar de Rotte, brug over en een mooie route naar metrostation
Hesseplaats. Met dank aan Ludo voor het maken van de foto,s.

Zuiderpark en de kinderboerderij met lunch bij Tante Saar.
Vanaf metrostation Zuidplein richting Ikazia, daar oversteken en het Zuiderpark in. Langs de
Ahoyhallen, die groter blijken te zijn dan in Utrecht, richting Kromme Zandweg. Bij De Olifant
overgestoken, langs de Molen en toen hadden we nog tijd en zin om in de kinderboerderij wat
rond te wandelen. Mijn zoon Erik liep dit keer ook mee. Hierna buiten lunchen bij restaurant Tante
Sjaar met zijn tienen. Een heerlijke zon en goede muziek op de achtergrond.Met dank aan Corrie
Buitendijk voor de mooie wandeling op Zuid.

De verslagen van de wandelingen met nog veel
meer foto’s staan op de website van de KBO-Rotterdam.
https://www.kborotterdam.nl/activiteiten/activiteiten-kbo-rotterdam/
Dus kijk op de site en wil je ook eens meewandelen geef je dan op bij franshelleman@msn.com
De wandeling is ongeveer 10.000 stappen. Tegenwoordig gaan we ook ergens lunchen, wat door
ieder op prijs gesteld wordt. Wat tijdens de wandeling niet met elkaar besproken is kan bij de lunch
worden gedaan. Een enthousiaste, actieve groep mensen.Frans Helleman
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Hulp nodig met computer, tablet of smartphone?
Digitaal mee kunnen doen is niet alleen erg belangrijk, maar ook reuze handig. Toch is het niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Daarom zijn er in Rotterdam allerlei mogelijkheden om hulp te krijgen om
digitaal vaardiger te worden.
Meneer Tiggeloven heeft bijvoorbeeld een DigiMaatje. Irene helpt hem thuis met zijn computer en
smartphone. Ze beantwoordt zijn vragen en samen oefenen ze zo vaak als nodig. Benieuwd waar
meneer Tiggeloven hulp bij gevraagd heeft en wat hij van zijn DigiMaatje vindt? Dat hoor en zie je in
de video.
https://vimeo.com/583286318
DigiMaatje is een initiatief van Unie van Vrijwilligers vanuit het Netwerk Digitale Inclusie 55+.

Hulp op maat
Ben jij of ken je iemand in je omgeving die ook hulp kan gebruiken om digitaal vaardiger te
worden? Daarvoor zijn verschillende gratis mogelijkheden. Voor echte beginners, tot meer ervaren
gebruikers. Om te oefenen of alleen vragen te stellen. 1-op-1 of in groepsverband. Thuis of juist op
locatie. Voor iedereen is er hulp op maat.
Kijk voor het complete aanbod op www.rotterdam.hetinformatiepunt.nl of neem telefonisch contact
op: bel 010 - 281 61 00
(ma t/m za, 09.00 – 17.00 uur) of WhatsApp 06 – 16 47 91 26 (ma t/m vr, 10.00 – 17.00 uur).

Netwerk Digitale Inclusie
Wij vinden het belangrijk dat Rotterdammers zelfstandig mee kunnen doen in de digitale wereld.
Daarom zijn we partner van het Netwerk Digitale Inclusie 55+ Rotterdam. Samen werken we aan het
versterken van digitale vaardigheden van 55-plussers in Rotterdam.
Kijk voor meer informatie over het netwerk op www.netwerkdigitaleinclusie.nl
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