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Beste leden,
De zomer is weer begonnen. Misschien heeft u ook
vakantieplannen of bent u inmiddels al geweest. Veel inbrekers
zijn heel actief in deze periode. Daarom hebben we wat intressante
tips voor u.
Ik zelf ben laatst gevallen en heb daar een pijnlijke schouder aan
over gehouden. Ook ik denk altijd dat het mij niet kan overkomen
omdat ik voorzichtig ben. Maar wist u dat de meeste ongelukjes
en valpartijen voorkomen in de eigen woning? In Nederland is er
elke vijf minuten een oudere die naar de eerste hulp moet. Met wat
eenvoudige aanpassingen in een huis kan dit voorkomen worden.
Op onze website staat een noodoproep. Wij zijn dringend op zoek naar een secretaris. Neem
eens een kijkje op onze website of dit misschien iets voor u is. We hebben nog meer vacatures
die ingevuld kunnen worden. We kunnen het niet alleen, het kost weinig tijd als we samen dingen
regelen dus ik zie graag uw aanmelding tegemoet.
Verder vind u in deze Senior nog een artikel over wat u kunt doen om het watertekort met deze
droge, hete zomer een beetje binnen de perken te houden. Er worden door Frans elke maand
wandelingen en museumbezoeken georganiseerd. De verslagen hiervan kunt u ook lezen op onze
website. Zoals u weet zijn wij aangesloten bij de stichting OSO-Rotterdam, hiervan vindt u ook nog
wat informatie.
Ik wens u een hele fijne en veilige zomer toe.
Sonja Krijgsman-Nijdam
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Inbraak voorkomen tijdens uw vakantie
U kunt zelf veel doen om het inbrekers moeilijker te maken. Hieronder geven we een aantal nuttige
tips.
Infomeer uw buren en vraag of zij de post uit uw brievenbus willen halen en de planten water te
geven. Deze hoeft u dan niet weg te halen voor de ramen en zo lijkt het of er iemand thuis is.
Misschien heeft uw buurt wel een whatsapp groep. Maak daar gebruik van als u verdachte personen
ziet.
Ramen en deuren op slot en de sleutels veilig opbergen
Zorg ervoor dat inbrekers niet op het balkon kunnen komen dus afvalcontainers en ladders niet
duidelijk in het zicht in de tuin laten staan.
Installeer tijdschakelaars voor het licht.
Een slimme deurbel is ook een goed idee. Zo kunt u op afstand zien wie er voor de deur staat. Een
ongenode gast bel de politie of waarschuw uw buren zodat zij actie kunnen nemen.
Altijd leuk om vakantiefoto’s te delen via bijvoorbeeld Facebook met vrienden en familie maar doet u
dit als de vakantie voorbij is en u zelf weer thuis bent.
Bent u getuige van verdacht gedrag, ziet u verdachte personen of ziet u een poging tot inbraak?
Meldt dit dan direct via 112. Probeer bijzondere kenmerken zoals een kenteken van een auto of de
kleding van persoon te onthouden.
U moet altijd aangifte doen van inbraak bij de politie.
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Veiligheid in en om uw huis
Meer dan 50 procent van de ongelukken vindt plaats in en om het huis. Vaak gebeurt dit wanneer we
wat slechter ter been worden, na een ongeluk of ziekte. Eenvoudige dingen als bijvoorbeeld douchen
worden een enorme uitdaging. Uw hoeft niet meteen uw hele huis te (laten) verbouwen om veilig in
uw eigen huis te kunnen blijven wonen. Vaak geven kleine aanpassingen al een groot resultaat.

Kleine aanpassingen
Een douchestoeltje, handleuningen en antislipmatten in de badkamer zorgen verkleinen het risico op
uitgelijden.Een inloopdouche is veel veiligir en comfortablerer dan een bad.
Er zijn automatische verlichtingssystemen te koop die u bijvoorbeeld kunt gebruiken op de
looproute van uw bed naar het toilet. Een lampje onder het bed dat automatisch aangaat als u uw
voeten op de vloer zet helpt u om zonder struikelen de slaapkamer uit te lopen.

Ouderenadviseurs
Wij hebben ouderenadviseurs die u kunnen helpen bij diverse zaken. Hier kunt u ook terecht voor
vragen over aanpassingen in uw woning. Deze deskundigen kunnen u helpen met het zoeken naar
de juiste middelen of de juiste personen die u verder kunnen helpen. De ouderenadviseurs zijn
bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 10:00 en 13:00 uur op telefoonnummer 0303400655.

Seniorenmakelaars
Bent u 55 jaar of ouder en woont u in een sociale huurwoning in Rotterdam? Dan kunt u een beroep
doen op de seniorenmakelaars. Zij kunnen u ondersteunen bij het inschrijven voor een nieuwe
woning, zoekadvies geven, aanwezig zijn bij een bezichtiging, geven van advies voor aanpassingen
in de huidige woning of samen met u kijken naar de mogelijkheden als u wilt verhuizen naar een
kleinere woning en nog meer zaken.
Ze zijn bereikbaar via e-mail seniorenmakelaarmo@rotterdam.nl of telefonisch op maandag,
woensdag en vrijdag tussen 10:00 en 12:00 uur op telefoonnummer 010-2676488.
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Watertekort
Misschien heeft u het in de krant gelezen of op de televisie gezien. We hebben een watertekort in
Nederland. Er is opgeschaald van niveau 1 (dreigend watertekort) naar niveau 2 (watertekort). Er is
nog een niveau 3 wat betekend dat we een nationale crises hebben.
Moeten we ons zorgen maken dat we straks bij aanhoudende droogte geen drinkwater meer hebben?
Nee dat hoeft niet. Drinkwaterbedrijven zijn bij wet verplicht om drinkwater te leveren omdat dit tot
de eerste levensbehoefte wordt gerekend.

Oorzaken
Bijna elk jaar hebben we in Nederland te maken met een periode van droogte in de zomer. Dit komt
omdat er meer water verdampt en er weinig regen valt. De aanvoer van water door de Rijn en Maas
neemt om dezelfde reden af. Dit heeft te maken met de klimaatverandering. We zijn in Nederland
zo gewend dat er water is dat we het water ook overal voor gebruiken. We hebben veel water nodig
om te zorgen dat de zee het land niet verzilt. Daarnaast moet er veel water zijn om de bodem nat te
houden zodat het veen niet gaat inklinken en daardoor de bodem gaat dalen.

Genomen maatregelen
Voorlopig worden consumenten ontzien. Verschillende waterschappen hebben inmiddels een
sproeiverbod voor de boeren en de industrie. Sommige sluizen worden ook langer dichtgehouden
om het water te bewaren.

Wat kunnen wij doen?
Het is een treurig gezicht als de planten in de tuin of op het balkon hun bladeren en bloemen
laten hangen. Maar de natuur overleeft het wel als we wat minder water geven. NIet elke dag maar
bijvoorbeeld om de andere dag.
De auto hoeft niet elke week gewassen te worden dat bespaart ook weer een klein beetje.
Het is heerlijk voor de (klein)kinderen als er een zwembad is waar er verkoeling gezocht kan worden.
Dat is prima maar het bad hoeft natuurlijk niet tot aan de rand toe vol.

Water uit zee?
Misschien denkt u nu wel “We hebben de zee toch?”
Daar heeft u natuurlijk helemaal gelijk in. De zeespiegel stijgt en we zouden dit natuurlijk kunnen
gebruiken om drinkwater te maken. Zeewater omzetten naar drinkwater is een proces wat veel
energie kost. We hebben niet genoeg duurzame energie om dit te doen.
Wees een beetje zuinig met ons water zodat we allemaal de droge zomer kunnen doorstaan.
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Stichting OSO-Rotterdam
De stichting OSO-Rotterdam is actief op verschillende gebieden. Zij zijn in gesprek met verschillende
organisaties en de beleidsmakers in Rotterdam om te kijken hoe de positie van senioren verbeterd
kan worden.
Zo was er een tijdje geleden een discussie over de rookmelders die sinds 1 juli van dit jaar verplicht
zijn. Onderzoeken wezen uit dat meer dan de helft van de mensen de rookmelders niet hoorden
als zij sliepten. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. De frequentie is voor sommige
mensen te hoog. Zij kunnen het geluid dus slecht of niet horen. Voor sticchting OSO-Rotterdam
was dit een aanleiding om eens navraag te doen bij de grootse seniorencoorporatie in Rotterdam:
Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam.
Het blijkt dat de rookmelders allemaal voldoen aan de wettelijke eisen die daar voor gesteld zijn.
De zorg dat mensen met een fysieke beperking de melder zelf niet kunnen resetten na bijvoorbeeld
een vals alarm of kunnen testen blijkt niet waar te zijn. Met een stok kan de duidelijk zichtbare
reset knop makkelijk ingedrukt worden. Het geluid is volgens de normen hard genoeg zodat ook
slechthorenden op tijd gewaarschuwd worden.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van stichting OSO-Rotterdam
www.osorotterdam.nl
Op 12 setember heeft de stichting OSO-Rotterdam haar eerste ontmoeting met de wethouder
ouderenbeleid dhr. Struijvenberg. Deze ontmoeting is vooral om elkaar te leren kennen en de visie
van de wethouder over het ouderenbeleid te horen.
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Wandelen met Frans
Zoals u wellicht weet organiseren wij wandelingen en museumbezoeken. In het onderstaande
schema vind u deze activiteiten voor de komende maanden.
Dinsdag 6 september

Wandeling Rhoon

Dinsdag 15 september

Museumbezoek Het Nieuwe Instituut

Dinsdag 20 september

Wandeling Vlaardingen

Woensdag 28 september

Museumbezoek Mariniersmuseum

Woensdag 12 oktober

Museumbezoek Belastingmuseum

Dinsdag 18 oktober

Wandeling Rondom Maashaven

Woensdag 26 oktober

Museumbezoek Kunsthal

Dinsdag 1 november

Rondje Kop van Zuid

Woensdag 9 november

Museumbezoek Maritiem Museum

Dinsdag 15 november

Wandleling Hillegersberg

Woensdag 23 november

Museumbezoek Wereldmuseum

Dindag 29 november

Wandeling Rondom Leuvehaven

Woensdag 7 december

Museumwoning Lede 40

Dinsdag 13 december

Wandeling Noordereiland

Donderdag 22 december

Museumwoningen Jacob Catsstraat

Dinsdag 27 december

Wandeling Rondom de Coolsingel
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2022-07-26 Maassluis en 150 jaar Nieuwe Waterweg
Met tien vrouwen naar Maassluis en een unieke wandeling. Met metro B naar Maassluis. Als je
uitstapt zie je een goed onderhouden plantenexplosie. We gaan richting linker kant van de haven,
de Haringkade en lopen naar het schiereiland met als blikvanger de Groote Kerk uit 1639, waar
schrijver Maarten ’t Hart menig uurtjes gebeden heeft.
We maken een fotootje van de Wateringse sluis, waarvoor de gemeenteraad 118.000 heeft
uitgetrokken om daar een verhoogd zitplateau te realiseren die ook dienst kant doen om over de
haven uit te kijken.

We komen bij Monstersche sluis waar Ludo een mooie foto van heeft gemaakt, trouwens ze vragen
nog vrijwilligers voor het Sluiswachtersgilde meldt de Maassluise Courant. Over de Zuiddijk komen
we bij het voormalige gemeentehuis van Maassluis nu Sleepvaartmuseum, waar we straks naar toe
gaan om meer te weten over 150 jaar Nieuw Waterweg.
We komen bij Monstersche sluis waar Ludo een mooie foto van heeft gemaakt, trouwens ze vragen
nog vrijwilligers voor het Sluiswachtersgilde meldt de Maassluise Courant.
Over de Zuiddijk komen we bij het voormalige gemeentehuis van Maassluis nu Sleepvaartmuseum,
waar we straks naar toe gaan om meer te weten over 150 jaar Nieuw Waterweg.
We gingen naar beneden in het straatje de Wip, met een tehuis voor zeevarenden en kwamen bij een
koffie en kapesjinozaak, gezellig, tijd voor een gesprek. Dan wat leuke straatjes en een plein. Daar
verloren we Loes en Anneke. Loes aan de GSM, we staan op het plein, gauw naar het plein, binnen
een paar minuten was het probleem opgelost, langer blijven hangen bij een kledingszaak, Hierna
naar de Noordvliet. Op een ponton in het water van de Noordvliet waren vele tafeltjes stoelen en
banken, genoeg om elf wandelaars te laten lunchen. Soep, uitsmijters maar ook Anneke die voor
deze gelegenheid zich te goed deed aan poffertjes. Dan naar het Sleepvaartmuseum, zijn we al
eerder geweest, maar het aspect 150 jaar Nieuwe Waterweg sprak me aan om hier speciaal naar toe
te gaan.
Heb een paneel gezien van de afstand die bevaren moest worden vóór de Nieuwe Waterweg er was.
Ook in museum Maassluis, een leuk museum, moeten we beslist nog eens aandoen. hebben we
weinig gezien van 150 jaar Nieuwe Waterweg. In Hoek van Holland is er ook nog iets over de
Nieuwe Waterweg. Qua Nieuwe Waterweg was dit povertjes. Rotterdam had de grootste haven van
de wereld dank zij Caland, dank zij al die spittende arbeidershanden. Caland werd verguisd omdat
de waterweg begon dicht te slibben. Oplossing baggeren. Jammer dat Rotterdam weinig oog heeft
voor historie! Politie en brandweer is internationaler. Leuk twee dames gingen eerder weg, nog twee
dames gingen eerder weg, maar met zijn elven zijn we wel met de metro uit Maassluis vertrokken.
Ook zijn we Dr. Kuiper nog met een standbeeld tegen gekomen minster president in 1901, en zijn
tot de conclussile gekomen dat Maasssluis het bezoeken meer dan waard is.
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De Groote Kerk.
Gebouwd in 1639 op de plaats van een fort en schans uit de Gebouwd
in 1639 op de plaats van een fort en schans uit de Tachtigjarige Oorlog.
We staan nu dan ook op het “Schanseiland”. De toren is tien jaar later
toegevoegd om de klokkentoren te dragen die te zwaar bleek voor het
kerkdak. In 1943raakte de kerk zwaar beschadigd door een geallieerd
bombardement. Een monument naast de kerk herinnert daaraan.

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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