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Nieuwsbrief 

KBO Rotterdam
Beste leden,

Het is een bekend gegeven. We moeten langer thuis blijven 
wonen en zelfredzaam zijn. Dit is natuurlijk mooi en dat willen wij 
ook, maar dan zouden er wel allerlei voorzieningen in de buurt 
moeten zijn, goede zorg en een geschikte woning, zo nodig met 
aanpassingen en hulp, die er vaak niet is. Verhuizen van een 
grotere woning naar een kleinere woning willen een hoop ouderen 
wel maar meer geld voor minder woning en buiten je eigen wijk is 
niet wat ouderen kunnen en/of willen.

Er zijn goedkope sociale woningen en woningen die bijna aan 
het maximum van de sociale huur zitten. Dat zijn nu al te bouwen sociale woningen, waar een 
inkomensgrens gesteld wordt. Als mensen verhuizen, gaat de huur omhoog zodat het geen sociale 
woning meer is (hier worden vaak servicekosten bij berekend waardoor je zomaar op een huur van 
€ 897, - zou moeten betalen).

Voor wie zijn deze sociale woningen?

Deze zijn bedoeld voor alleenstaande jongeren, echtparen, met of zonder kinderen en voor 
alleenstaande ouderen of echtparen, die een levensloopbestendige woning nodig hebben. Bij de 
stichting OSO-Rotterdam hebben we al vaak de vraag gesteld hoe liggen de percentages tussen deze 
groepen? We zouden dit graag uitgezocht willen hebben. Dan hebben we een beter overzicht. Wij 
zouden graag van u willen weten of u hier een mening over heeft of dat u tegen deze problemen 
aanloopt.

De stichting OSO-Rotterdam is momenteel in gesprek met de gemeente over het creëren van een 
meer positieve beeldvorming van ouderen. Zij worden wel gezien als een extreem zorgbehoevende, 
geldverslindende groep, terwijl het allergrootste deel van de gepensioneerden een enorm 
belangrijke bijdrage aan de maatschappij levert met vrijwilligerswerk.

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). Ook voor de OA (Ouderen Adviseur) kunt u 
onderstaande benaderen. 

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
06-28252057

Oktober 2022
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Kerstviering

Op vrijdag 16 december 2022 van 14:30 tot 18:00 uur organiseren wij onze Kersviering.

De dienst zal door Pastor Joost de Lange worden gehouden.

Het is weer in de grote zaal van:
“De Emmaüsgangers”
Reyerdijk 67
3079 NC Rotterdam
De kerk is te bereiken met tram lijn 2.

Vanaf 14:30 uur bent u van harte welkom in de grote zaal. Daar zal koffie en thee geschonken 
worden. Aansluitend zal om 15:00 uur de dienst in de kerk beginnen. Na afloop wordt er soep en 
een broodmaaltijd geserveerd.

De kosten hiervoor zijn € 5, - per persoon. Het is de bedoeling, dat u zich van te voren aanmeldt. De 
kosten kunt u ter plaatse voldoen (graag gepast).
Aanmelden kan door:

 Een e-mail te sturen naar kranenburg408@gmail.com
 Bellen naar 06-47438383
 Een briefje sturen naar P. Kranenburg, Astanaplein 48, 3072 JR Rotterdam

Er is plaats voor 70 personen en de organisatie wil graag voor 5 december weten hoeveel mensen er 
komen, dus héél snel reageren.
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Opfriscursus rijvaardigheid 

Bent u senior en rijdt u auto of een brommobiel? Dan heeft u de mogelijkheid om mee te doen aan 
de opfriscursus autorijden in Rotterdam of Hoek van Holland. 
Het is al lang geleden dat u de theorie voor het autorijden heeft geleerd en ook is het veel drukker 
geworden op de weg. Tijdens een ochtend of middagprogramma spijkeren we u weer bij.

Samen met de Gemeente Rotterdam gaat Veilig Verkeer Nederland wee opfriscursusdagen autorijden 
organiseren. Deze zijn bedoeld om senioren een beter inzicht te geven in het verkeer van nu.
De cursus  biedt u, als oudere automobilist, een ontspannen gelegenheid om tijdens een rit met een 
hiervoor opgeleide instructeur deskundig advies over uw rijstijl te krijgen. De rit wordt in uw eigen 
auto afgenomen. Naast de praktijk krijgt u ook theorieles over de nieuwste verkeersregels. En er is 
de mogelijkheid om een ogentest en een reactietest te doen. Verder ontvangt u adviezen en tips om 
langer en veiliger te blijven rijden. Dit heeft géén consequenties voor het behoud van uw rijbewijs! 
Maar is bedoeld om u zo lang mogelijk zelfstandig en veilig deel te laten nemen aan het verkeer.
De eerstvolgende cursus vindt plaats op 3 november a.s. Locatie De Hoekstee, Mercatorweg 50, 
3151 CJ  Hoek van Holland. De kosten bedragen slechts vijftien euro, inclusief twee consumpties. 

Een tweede cursus wordt georganiseerd op 22 november a.s. Locatie De Open Hof, Hesseplaats 441, 
3069 EA Rotterdam.
De kosten bedragen slechts vijftien euro, inclusief 2 consumpties

U kunt zich aanmelden voor het ochtendprogramma ( 09.00 – 12.15 uur) of het middagprogramma 
( 13.00 – 16.30 uur) op 3 november of 22 november aanstaande.

Voor informatie en aanmelden neemt u contact op met: Veilig Verkeer Nederland, Linda de Jong, 
0184 685 317 of via e-mail: werkgroepsenioren@kpnmail.nl
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Informatiepunt Rotterdam

Hoe mooi zou het zijn ....

Als alle Rotterdamse activiteiten gericht op het ontwikkelen en versterken van digitale vaardigheden 
op één plek beschikbaar zouden zijn? En dat iedereen, al dan niet via een professional, het passende 
aanbod in een paar klikken kan vinden? Nou, die plek is er!

Voor wie is het informatiepunt

Voor (welzijns-)organisaties die Rotterdammers willen doorverwijzen naar het juiste aanbod aan hulp 
bij hun in de buurt, passend bij hun digitale hulpvraag. Dit kan doordat er via de website makkelijk 
gefilterd kan worden op postcodegebied zodat de hulpvrager altijd in de buurt van huis terecht kan.

Voor de Rotterdammer die hulp zoekt bij, of meer wil leren over het gebruik van computers, tablets, 
smartphones, internet, e-mail, apps of andere digitale vragen.

Hoe werkt het?

In vier eenvoudige stappen. 

1. Kies en klik of u wilt leren of dat u hulp zoekt
2. Kies en klik digitaal, rekenen of taal 
3. Kies en klik op basis, overheidszaken; belastingdienst; toeslagen of DigiD
4. Vul je postcode in (waar zoek je hulp)

Hierna verschijnt er een lijstje met adressen in de buurt waar u terecht kunt voor al uw vragen of als 
je iets wil leren over een bepaald onderwerp. 

Waar vind je het?

https://rotterdam.hetinformatiepunt.nl/

Colofon KBO Rotterdam Bestuur:

Postadres: Honingerdijk 249
E-mail: info@kborotterdam.nl 
Website: www.kborotterdam.nl 
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Bestuurslid: Frans Helleman
Bestuurslid: Loes de Bruin-van Aarst
Bestuurslid: Jacques Daamen
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Mobiel: 06-10782485
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