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Samen op stap? 
Vind elkaar met Kluppen 

Sporten maakt blij 

Aanschuiven of 
zelf boven het fornuis 



    lessen en activiteiten voor senioren, zoals FiftyFit en Meer Bewegen voor Ouderen. Meer informatie: www.rotterdamzwemt.nl

FiftyFit 


Tineke (79)        
‘Ik houd van alle sporten. Vroeger voetbalde ik graag met 

mijn zes broers en ik heb altijd aan gymnastiek en tennis 

gedaan. Daarin heb ik het zelfs tot clubkampioen 

geschopt! Door rugklachten moest ik met tennis stoppen 

en ben ik gaan zwemmen. Ik vind het erg leuk; je ontmoet 

andere mensen en Eddy doet het geweldig. Hij geeft 

goede oefeningen en houdt het ook heel gezellig.’ 

Rotterdam telt vijftien zwembaden, waar u terecht kunt voor bijvoorbeeld banen zwemmen en vrij zwemmen. Er zijn ook speciale uurtjes, 

Bep (65) 
‘Vanwege mijn reuma doet bewegen in warm 

water me erg goed. Daarom kom ik hier al 

jarenlang elke week. Daarvoor heb ik lange 

tijd nauwelijks aan sport gedaan. Hoewel … 

op de kleinkinderen passen vind ik ook een 

soort sport! Het is hier altijd gezellig, en we 

zijn natuurlijk verknocht aan Eddy.’ 

Sanno (53) 
‘Toen het Schuttersveld dicht ging, moesten mijn vriendin en ik op zoek naar 

een ander zwembad. Na wat tegenvallers hebben we hier de juiste plek 

gevonden: schoon en met vriendelijke mensen. ’s Zomers kunnen we lekker 

buiten zwemmen. De FiftyFit-groep vind ik heel leuk. Dat de meesten ouder 

zijn maakt mij niks uit. Jong en oud zijn voor mij gelijk.’ 
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Elly (72) 
‘Ik kom hier al zo’n dertien 

jaar. We hebben veel 

plezier met elkaar. Soms 

drinken we achteraf  koffie 

met een paar mensen, 

soms met de hele groep, 

bijvoorbeeld als er iemand 

jarig is. Als er een tijdje 

geen zwemmen is, in de 

vakanties bijvoorbeeld, 

voel ik me stijf. En dat 

terwijl ik verder ook best 

beweeg: ik wandel en ik 

woon in een huis met 

trappen.’ 



Rotterdam telt vijftien zwembaden, waar u terecht kunt voor bijvoorbeeld banen zwemmen en vrij zwemmen. Er zijn ook speciale uurtjes,      

De meeste zwembaden hebben speciale zwem- of 

beweeguurtjes voor ouderen. Zoals het FiftyFit-uurtje 

in het Van Maanenbad in Rotterdam-Noord. 

Eddy (30) 
‘Het is superleuk om met deze groep te werken. Ik doe dit nu zeven jaar en 

de meesten ken ik al heel lang. In de vakantie zijn er wat minder mensen; 

meestal is de groep groter en zijn er ook een paar mannen bij. Als iemand 

ziek is sturen we een kaartje. En een nieuwe deelnemer wordt meteen in 

de groep opgenomen. Het is net één grote familie!’ 

Ans (91) 
‘Ja, ik ben de oudste van het gezelschap. Zo’n zeven 

jaar geleden kreeg ik twee nieuwe knieën. Het was toen 

extra belangrijk om goed te bewegen. Mijn buurvrouw 

kwam hier al en die zei: ga lekker mee. Dat heb ik 

gedaan en ik vind het erg leuk. De groep kent elkaar 

maar wisselt ook wel, er gaan mensen weg en er komen 

mensen bij.’ 

Ida (77) 
‘Wegens een moeilijke situatie thuis zocht ik een paar 

maanden geleden afleiding. Toen ik las over aquajoggen 

in het Van Maanenbad, ben ik eerst een keer gaan kijken. 

De week daarna heb ik de stoute schoenen aangetrokken 

en heb ik meegedaan. Ik werd meteen opgenomen in de 

groep, heel gezellig. Nu ik regelmatig ga, merk ik ook dat 

mijn spieren soepeler worden.’ Fo
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65+
 

Colofon 
65+ magazine is het blad van de 


gemeente Rotterdam voor mensen die in 


2016 en 2017 de AOW-gerechtigde 


leeftijd bereiken. Zij krijgen het blad 


toegestuurd op hun huisadres. Het 


magazine is ook digitaal beschikbaar: 


www.rotterdam.nl/ 
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Geactualiseerde herdruk, december 2017 

Dit 65+ magazine is een geactualiseerde 

herdruk van de uitgave uit 2016. De 

redactie heeft, waar mogelijk, iedereen 

die aan het woord komt of  op de foto 

staat, geïnformeerd. Vermelde leeftijden 

zijn in deze editie niet aangepast. 

Wilt u reageren op een artikel of  heeft u 

vragen aan de redactie? Mail dan naar 

65plusRSO@rotterdam.nl Fo
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Beste lezer, 

U bent 65 of u wordt dat binnenkort. De kans is groot dat er in uw leven veel zal 
veranderen. U krijgt AOW en als het meezit ook nog wat pensioen. U valt in andere 
regelingen en heeft recht op andere voorzieningen dan vóór uw 65e. Als u stopt met 
werken valt de vaste, dagelijkse structuur weg. Hetzelfde geldt voor de 
vanzelfsprekende contacten met collega’s. Het verschilt natuurlijk per persoon hoe 
dit eruit ziet. Iedereen beleeft het anders en zal anders omgaan met de (nieuwe) 
vrijheid. Maar dat er dingen veranderen is duidelijk. 

Als wethouder voor zorg en welzijn vind ik het belangrijk dat u als 65-plusser ook in 
deze nieuwe levensfase met plezier in Rotterdam woont. Daarbij hoort dat u zo veel 
mogelijk actief en gezond blijft, een fijne woonomgeving heeft en betekenisvolle 
sociale contacten onderhoudt. Als voormalig fysiotherapeut weet ik hoe belangrijk in 
beweging blijven is. Voor de gezondheid, maar ook omdat u nieuwe mensen ontmoet 
en, wie weet, nieuwe vrienden maakt. 

Dit magazine is bedoeld om u op weg te helpen bij het invullen van uw nieuwe leven. 
Om u te inspireren laten wij mensen aan het woord die al ervaring hebben met actief 
ouder worden. U zult zien dat iedereen dat weer anders aanpakt. Door actief 
te gaan sporten, door creatief bezig te zijn of door vrijwilligerswerk te doen. 

Daarnaast is dit blad ook bedoeld om te informeren. Er staan artikelen in over 
gemeentelijke regelingen die het u makkelijker kunnen maken om actief te blijven, en 
tips over (regel)zaken die aan de orde zijn in deze levensfase. Een actief leven na 
uw pensioen is fijn voor u, maar zeker ook belangrijk voor Rotterdam. Uw generatie 
heeft deze stad opgebouwd en die kennis en ervaring laten we niet graag verloren 
gaan! 

Ik wens u veel leesplezier en nog veel gezonde en actieve levensjaren. 

Sven de Langen, wethouder onderwijs, jeugd en zorg 
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‘De nieuwe 
ouderen zien de 
bui al hangen’ 

Anja Machielse, bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen 
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Anja Machielse, bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen

‘Elkaar kennen maakt al 
het verschil’ 

Niemand wil een eenzame oude dag. Maar hoe voorkom je die als steeds meer mensen 
wegvallen en je wereld steeds kleiner wordt? Anja Machielse, bijzonder hoogleraar 
Empowerment van Kwetsbare Ouderen, adviseert de gemeente over de aanpak van 
eenzaamheid. 

Maar liefst 49 procent van de Rotterdammers voelt zich 

eenzaam. Het maakt mensen kwetsbaar en kan leiden tot 

allerlei lichamelijke en psychische klachten. Daarom heeft 

de gemeente het bestrijden ervan hoog in het vaandel staan. 

Oog voor elkaar 
‘De vraag is: hoe kan de gemeente sociale verbanden in de 

stad stimuleren, zodat mensen weer wat meer naar elkaar 

omkijken’, begint Anja. ‘Want de gemeente kan het probleem 

niet alléén oplossen. We hebben allemaal een verantwoorde

lijkheid. Daarom stimuleert de gemeente bijvoorbeeld Lief-

en Leedstraten. Daar zijn er inmiddels 540 van in 

Rotterdam. In die straten hebben de bewoners meer oog 

voor elkaar. Het hoeft maar heel klein te zijn, iedereen kan 

meedoen. Elkaar kennen en elkaar groeten maakt al 

het verschil.’ 

‘Denk na over je 
toekomst’ 

Investeer in contacten 
De gemeente roept dus alle Rotterdammers op om samen 

de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan. Volgens Anja kun 

je ook veel zelf  doen om het te voorkomen. ‘Realiseer je 

tijdig dat je mogelijkheden om activiteiten te ondernemen 

minder worden. Investeer daarom in je huidige en in nieuwe 

contacten. Je wereld wordt kleiner naarmate je ouder wordt. 

Als je niet meer zo mobiel bent, moet je dus vooral investeren 

in contacten in je directe omgeving, op straatniveau. Daar 

heb je later profijt van. Weet wie je buren zijn, groet elkaar, 

heb oog voor wie er om je heen wonen. Elkaar kennen geeft 

al een gevoel van veiligheid, van ergens bij horen.’ 

Wees creatief 
‘Daarnaast is het belangrijk je sociale netwerk op orde te 

houden. Koester familie en vrienden. En denk na over je 

toekomst; hoe wil je dat die er uitziet? Hoe wil je leven en 

wonen als je straks ouder bent? Je kunt met een aantal 

gelijkgestemden bij elkaar gaan wonen of  samen zorg 

inkopen bijvoorbeeld. Wees creatief! En overdenk vooral de 

situatie nu de noodzaak er nog niet is. Mensen die nu 

hoogbejaard zijn, hebben vaak nog voor hun ouders 

gezorgd. Dat was heel normaal. Dat is nu niet meer vanzelf

sprekend en daar zijn die ouderen niet goed op voorbereid. 

Ze hebben geen alternatieven bedacht. De ‘nieuwe oude

ren’ zien de bui al hangen. Zij weten heel goed dat hun 

kinderen waarschijnlijk niet voor hen kunnen of  willen 

zorgen. Zij moeten zich dus tijdig afvragen: wat wil ik, wat 

heb ik nodig als ik echt oud ben?’ 

Iedereen kan iets betekenen voor anderen. Dat 

hoeft niet ingewikkeld of  ingrijpend te zijn. Een 

praatje maken met de buurman of  een beetje 

persoonlijke aandacht geven. Het lijkt misschien 

klein en onbenullig, maar het kan voor anderen 

het verschil maken. Kijk voor informatie over de 

gemeentelijke campagne op: 

www.rotterdam.nl/iklaatjenietalleen
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BezigZijn
 

‘Wat een heerlijke energie’
 
Neem een enthousiaste platendraaier, 
een rijdend discomeubel, een 
goedgevulde koffer met ouwe krakers, 
en je bent terug in de tijd. Als het 
Danspaleis neerstrijkt in het 
Westervolkshuis in Spangen gaat het er 
helemaal los. 

‘Met de muziek van toen gaan we dansen, zingen en er iets 

moois van maken’, roept platendraaier Suna. Bij het eerste 

plaatje kijken gasten elkaar lachend aan. ‘Nou, zullen we 

dan maar?’ Een dame stapt kordaat de dansvoer op die al 

gauw volstroomt. Luidkeels wordt meegezongen met ‘Kleine 

Greetje uit de polder’ terwijl armen de lucht ingaan. 

In beweging 
Aad van den Enden (66) kijkt liever toe. ‘Ik ben geen danser. 

Toch is het leuk en gezellig. En je ziet anderen.’ Aad is net 

als vele anderen via Annie’s Eetclub* bij de dansmiddag 

beland. Zo ook Sija Schorel (71). ‘Ik heb ook nooit leren 

dansen’, vertelt Sija. ‘Maar ik doe gewoon mee hoor.’ Ze is 

vrijwilliger bij de Wijkwijzer in Spangen en organiseert 

ouderenmiddagen voor ouderenorganisatie PCOB. ‘In 

beweging komen is zo belangrijk’, benadrukt ze. 

‘Dit houdt je jong’, zegt Jannie (83) als ze even uitrust. ‘Zoiets 

moeten ze bij ons in het complex ook eens organiseren. De 

71-jarige Elly heeft gezondheidsproblemen en weet niet wat ze 

aankan. ‘Als levenslustig type is dat wennen hoor.’ Een gastheer 

verleidt haar toch tot een dans. Met de Sirtaki krijgt Suna de 

voeten steeds sneller van de vloer. ‘Wat een heerlijke energie’, 

galmt de dj. 

Vrijheid 
Veel bekijks heeft Jan Voorwinden (92) die volledig opgaat in de 

muziek. ‘De muziek voelen en dansen zoals het je uitkomt, die 

vrijheid is heerlijk’, vertelt Jan bij een glaasje rode wijn. ‘Men

sen, beweeg! Zo’n middag is hartstikke leuk en je bent er 

helemaal uit.’ Een andere gast bezoekt de dansmiddagen 

alleen als de tram er komt, zoals hier in Spangen. ‘Ik heb 

trouwens niet eerder met een agente gedanst.’ Hij wijst naar 

wijkagente Karin de Groen (44) die ook even de heupen 

losgooit. ‘Ik heb de 65 nog niet gehaald, maar ik voel me 

hartstikke welkom’, vertelt de agente. ‘Even meedoen en 

interesse tonen; deze middagen zijn zo belangrijk. Mensen 

vinden het leuk om samen te komen.’ 

Een bijna 100-jarige man die in zijn rolstoel zwiert en draait, 

krijgt een kleurrijke pluim. ‘Hij staat nog volop in het leven, daar 

houden we van’, roept Suna. Ook lof  voor Sija voor haar vrijwilli

gerswerk en inzet voor ouderen. Na een polonaise rondt het 

Danspaleis toch echt af. ‘We gaan nog niet naar huis’, neuriet 
8 



‘Wat een heerlijke energie’
een gast als de muziek is opgehouden. En dat klopt. De 

meesten blijven in het pand voor Annie’s Eetclub: vaste prik 

op maandagavond. 

* Bij Annie’s Eetclub in het Westervolkshuis kunnen gasten voor 

een klein bedrag aanschuiven voor lekker (en gezond) eten én 

gezelligheid, zie www.stichtingannieverdoold.nl of bel 06-2565 7682 

Een Praatje en een Plaatje 
Minder mobiel? Vrijwilligers van het Danspaleis 

bouwen een klein feestje in uw eigen huiskamer en 

nemen plaatjes mee met muziek van vroeger. Dé 

manier om een praatje te maken. Ook een plaatje 

met een praatje? Kijk op www.hetdanspaleis.com  

Het Danspaleis bezoekt buurtlocaties en zorginstellingen 

(vooral in Rotterdam en Amsterdam), 

zie www.hetdanspaleis.com   

De heupen los in 
het Danspaleis 
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Raad&Daad
 

Pensioen 
Ons pensioenstelsel is ingewikkeld en verandert regelmatig. 

AO W

PENSIO
EN

 

Het is een woud van regels, afspraken en verzekeringen. Om 
u op weg te helpen vindt u hier tien veelgestelde 
pensioenvragen en -antwoorden. 

4. Hoeveel AOW krijg ik? 
De bedragen van de AOW-uitkering 

worden elk half  jaar aangepast. Het bedrag 

is verschillend voor een alleenstaande en 

(echt)paren, zie www.svb.nl. De hoogte ervan is 

afgeleid van het minimumloon en wordt ook 

geïndexeerd. Als u vijftig jaar in Nederland heeft 

gewoond voorafgaand aan uw AOW-leeftijd, 

ontvangt u honderd procent AOW. Voor ieder jaar 

dat u niet in Nederland heeft gewoond, ontvangt u 

twee procent minder AOW, tenzij u zich hiervoor 

vrijwillig heeft verzekerd. 

1. Moet ik op mijn pensioengerechtigde leeftijd 
met pensioen? 

Nee. U mag ook eerder met pensioen, maar dan krijgt u 

per maand een lagere uitkering. Later stoppen met 

werken mag ook, dan wordt het pensioenbedrag per 

jaar juist hoger. De afspraken met uw werkgever 

zijn bepalend. 

2. Wat is het verschil tussen AOW en pensioen? 
De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basis

pensioen van de overheid. De Sociale Verzekeringsbank 

betaalt dit uit. Daarnaast bouwen de meeste mensen 

aanvullend pensioen op via de werkgever. Uw eigen 

pensioenfonds betaalt dit uit. 

3. Wie ontvangt AOW? 
Alle inwoners van Nederland ontvangen een basispensioen van 

de overheid, dit is de AOW. Vanaf  uw AOW-leeftijd tot aan uw 

overlijden ontvangt u AOW. De AOW-leeftijd wordt in stappen verhoogd 

naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. U kunt uw eigen AOW-leeftijd 

uitrekenen aan de hand van uw geboortedatum op 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/ 

inhoud/aow-leeftijd-berekenen 
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5. Hoeveel pensioen ontvang ik? 
Uw aanvullende pensioen is per 

persoon verschillend. Het is afhankelijk 

van uw eigen werkverleden en de 

pensioenopbouw die daarbij hoorde. Op 

www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien 

hoeveel AOW en aanvullend pensioen u 

persoonlijk kunt verwachten. 

10. Waar vind ik meer informatie 
over mijn pensioen? 

Voor alle informatie over uw pensioen kunt u 

terecht bij uw eigen pensioenfonds. Komt u hier 

niet verder of  heeft u vragen over pensioen in 

het algemeen? Op de website van ouderenor

ganisatie PCOB vindt u meer informatie: 

www.pcob.nl/pensioen 

Extraatje voor AOW’ers met kleine beurs 
Heeft u als AOW’er een laag inkomen? Dan heeft u in 2018 mogelijk recht op 

AOW-tegoed van de gemeente Rotterdam. Het AOW-tegoed is 375 euro (per 

huishouden) en is gekoppeld aan de Rotterdampas. U kunt het geld besteden aan 

onder andere tablets, fotocamera’s, fietsen, kleding, boeken en tijdschriften (in 

geselecteerde winkels) en aan het reizen met openbaar vervoer. 

De voorwaarden om voor het AOW-tegoed in aanmerking te komen zijn: 

- op 1 maart 2018 recht op AOW 

- woonachtig in Rotterdam 

- (gezamenlijk) inkomen maximaal 110 procent wettelijk sociaal minimum 

Als u ook in 2017 AOW-tegoed heeft ontvangen, dan krijgt u in maart 2018 

automatisch bericht. Het tegoed wordt dan op uw Rotterdampas gestort. Als u nog 

geen Rotterdampas heeft, kunt u deze voor 5 euro aanschaffen (zie pagina 15). 

Ontvangt u in maart 2018 geen bericht over het AOW-tegoed, en denkt u wel recht 

8. Is er nog wel voldoende geld in kas? 
Ja. Er is voldoende geld in de kassen van de fondsen om 

gepensioneerden van een pensioen te voorzien. Maar een 

pensioenfonds moet ook over veertig jaar nog pensioen kunnen 

uitkeren, terwijl het aantal ouderen en de levensverwachting stijgt. 

Daarom staan nu enkele grote pensioenfondsen ‘onder water’ en 

nemen de besturen van pensioenfondsen nu al maatregelen. 

Indexatie van de pensioenuitkeringen gebeurt al niet meer, nu 

dreigen ook kortingen. Of  dit daadwerkelijk plaatsvindt, 

wordt per pensioenfonds besloten. 

9. Ik ga met pensioen. Wat moet ik doen om mijn 
pensioenuitkering te ontvangen? 

Over het algemeen neemt uw pensioenfonds hiervoor contact met 

u op. Heeft u twee maanden voor uw pensioendatum nog niets 

gehoord? Neem dan zelf  even contact op met het pensioenfonds. 

Ook is het verstandig uw pensioenaanspraken goed op een 

rijtje te zetten. Dan bent u er zeker van dat u niets mist 

waar u eigenlijk recht op zou hebben. 

7. Wat betekent een echtscheiding voor mijn 
aanvullend pensioen? 

In principe krijgen u en uw ex-partner beiden de helft van het 

opgebouwde aanvullende pensioen. Dit is geregeld in de Wet 

Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Het maakt niet uit 

wie het pensioen heeft opgebouwd. Alleen als expliciet in de 

huwelijkse voorwaarden is opgenomen dat de wet niet 

wordt toegepast, kan de fiftyfifty-regel anders zijn. 

6. Is het pensioen netto of bruto? 
De bedragen die u op uw overzichten en 

op websites aantreft zijn bruto. U krijgt het 

uiteraard netto uitgekeerd. 
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te hebben op het AOW-tegoed? Vraag het dan na maart 2018 aan via het aan

vraagformulier op www.rotterdam.nl/aowtegoed. 
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‘De bezoekdagen
zijn topdagen’ 

Op huisbezoek bij Rotterdamse 75-plussers. Praten over de kwaliteit van hun leven. 
Fijne gesprekken, met een kopje koffie of thee en vaak ook iets lekkers erbij. 
Vrijwilligers Frans Malais (69) en Rien Ott (70) doen het graag. 

Beiden zijn geboren en getogen Rotterdammers. Na een 

werkzaam leven als belastingambtenaar is Rien Ott sinds 

twaalf  jaar met pensioen: ‘Vorig jaar vertelde een vriend 

over de huisbezoeken aan 75-plussers die de gemeente 

organiseert. Het sprak me direct aan. Ik wil in mijn vrije tijd 

graag iets doen voor mijn medemens.’ Frans Malais stopte 

vier jaar geleden met zijn huisartsenpraktijk. ‘Maar niet om 

achter de geraniums te gaan zitten’, lacht hij. ‘Ik heb 38 jaar 

als huisarts gewerkt, waarvan 28 in de Afrikaanderwijk. Na 

mijn pensionering dacht ik: wat kan ik nu nog voor 

Rotterdam doen? Ik zocht naar zingeving voor mijn 

pensioentijd.’ 

Samen hebben Frans en Rien de afgelopen twee maanden 

met zo’n vijftien 75-plussers in Bloemhof  gesproken. Rien: 

‘We zijn aan elkaar gekoppeld en het prettige van het 

samendoen is dat we elkaar kunnen aanvullen. Ook inhou

delijk, want we krijgen regelmatig vragen over financiële 

zaken of  gezondheidskwesties. Die kunnen we ieder vanuit 

onze eigen expertise beantwoorden. We zijn goed op elkaar 

ingespeeld en dat is echt heel fijn.’ Frans: ‘Over het alge

meen reageren de mensen die we interviewen heel direct. 

Echte Rotterdammers. De een vertelt makkelijker dan de 

ander, maar je hoort altijd veel. Ook over persoonlijke 

Zoek elkaar. Vind elkaar. Rotterdammersvoorelkaar 

dingen als verdriet, verlies en eenzaamheid. De vragenlijst 

gebruiken we als leidraad voor de gesprekken. Een van de 

laatste vragen gaat over eenzaamheid. Die hoef  je eigenlijk niet 

meer te stellen. Meestal is gaandeweg het gesprek al duidelijk 

geworden of  iemand eenzaam is of  niet.’ 

Frans: ‘Ook heel fijn aan dit vrijwilligerswerk is dat we onze 

eigen tijd kunnen indelen. We plannen zo’n twee bezoeken per 

week en zijn er allebei ongeveer acht uur per week mee bezig.’ 

Rien: ‘In Bloemhof  zijn alle 75-plussers bezocht. Na de zomer 

gaan we hopelijk weer aan de slag, misschien wel in de 

Afrikaanderwijk. Daar heeft Frans jarenlang gewerkt, dus dat 

zou erg leuk zijn.’ 

Zowel Frans als Rien zijn heel positief  over hun vrijwilligerswerk. 

Rien: ‘Het geeft mij veel voldoening, zeker ook door de warme 

reacties van mensen. Om te horen dat ze het leuk vinden als je 

nog een keer terugkomt. Als ik dan thuiskom denk ik: mooi dat 

ik dit gedaan heb.’ Frans: ‘De bezoekdagen zijn topdagen. Het 

begint al met de plezierige wandeling met Rien naar Bloemhof. 

Onderweg drinken we in een patisserie de allerlekkerste koffie 

met een stukje baklava erbij. De hartelijke ontvangst bij de 

mensen thuis maakt dat je je heel welkom voelt. Dat vind ik echt 

het plezierigst.’ 

Ook vrijwilliger worden? Of  zoekt u juist hulp? Zoek en vind elkaar met behulp van ‘Rotterdammersvoorelkaar’, een online 

ontmoetingsplaats voor iedereen die wil helpen of  juist wat hulp kan gebruiken. Het kan allemaal via 

Rotterdammersvoorelkaar. 

Zo werkt het: 

- maak een profiel aan op www.rotterdammersvoorelkaar.nl, aanmelden is gratis en zo gepiept 

- geef  aan wat u zoekt of  waarmee u iemand wilt helpen 

- kom eenvoudig en veilig met elkaar in contact 

Ga naar www.rotterdammersvoorelkaar.nl, meld u aan en maak het verschil! 
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‘Je doet iets voor een 
ander en krijgt energie 
en dankbaarheid terug. 
Een win-winsituatie.’ 
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EvenUit
 

‘Een leuke manier om mijn 
vriendenkring uit te breiden’ 

Daar zit je dan als kersverse senior. Genoeg vrije tijd om leuke dingen te 
doen, een Rotterdampas om die dingen betaalbaar te maken, maar niet 
altijd iemand om mee op stap te gaan. Voor die kwestie is nu een 
oplossing: Klup. Een app waarmee u in een mum van tijd uw 
kennissenkring uitbreidt. 

‘Ik las over Klup in de krant’, vertelt Piet Boschman (69). ‘Ik 

vond het goed omschreven, want het ging om een app voor 

senioren.’ Hij lacht: ‘Dat klinkt toch alweer aardiger dan 

bejaarden! Ik dacht meteen: dat is wat voor mij. Een leuke 

manier om mijn vriendenkring uit te breiden.’ 

Wilma van Buuren–Moi-Thuk-Shung (70) was op een 

bijeenkomst over het leren omgaan met computer en 

smartphone. ‘Toen waren Michiel en Michelle, de 

initiatiefnemers van Klup, er ook. Ze hielpen meteen om de 

app te installeren.’ 

Piet laat zien hoe het werkt. ‘Kijk, zodra ik de app open 

begint het met: goedemorgen Piet, of  goedemiddag. Bij 

Omschrijving vul je wat gegevens in: je naam, 

geboortedatum, hobby’s en een korte beschrijving. Je kunt 

ook een foto van jezelf  toevoegen, of  een andere 

afbeelding. Bij Interesses vink je aan wat je leuk vindt om te 

doen, bijvoorbeeld fietsen of  wandelen, naar de film gaan, 

of  gewoon lekker lunchen. Bij Klup vul je vervolgens in wat 

voor iemand je zoekt, bijvoorbeeld man of  vrouw of  beiden, 

leeftijd en afstand. En dan kun je iemand een 

vriendschapsverzoek sturen, of  een uitnodiging voor een 

activiteit.’ Fo
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Piet heeft inmiddels al met verschillende Kluppers leuke 

dingen gedaan. ‘Je stuurt eerst wat berichtjes, het advies is 

om niet meteen je telefoonnummer te geven’, vertelt hij. 

‘Toch wilde Wilma eerst bellen, een soort stemtest, haha.’ 

Daarna spraken ze af  om met de Rotterdampas een gratis 

tocht met de Spido te maken. De ontmoeting was een hele 

schok, vooral voor Piet: ‘Vanwege het mooie weer was ik 

nogal zomers gekleed. Komt Wilma eraan, in een prachtige 

witte outfit! Zit ik daar in mijn korte broek…’ Wilma legt uit: 

‘Tja, ik ben mode-ontwerpster, dus ik zie er altijd heel 

modieus uit.’ Dat bleek ook bij het tafeltennissen, de 

volgende activiteit van het duo. Wilma was weer perfect 

gekleed. En, misschien belangrijker, het pingpongen ging 

haar na dertig jaar nog steeds aardig af. Aldus Piet, die zelf 

nog altijd drie keer per week tafeltennist. 

Appen en andere digitale zaken 
En denkt u: ik wil graag leuke dingen doen, maar dan wel 

samen met iemand? Probeer dan Klup, de app voor 

senioren, www.kluppen.nl of  download de app in de 

AppStore of  via Google Play. Vindt u het ingewikkeld, zo’n 

app? U kunt altijd hulp vragen in de Centrale Bibliotheek 

(zie pagina 25). 

Rotterdampas: veel plezier voor weinig geld 
Met een Rotterdampas kunt u heel veel leuke 
dingen doen voor bijna geen geld. Gratis naar het 
museum, de film, het zwembad, de Euromast en de 
Spido. Gratis ijsjes en koffie. Met fikse korting naar 
Blijdorp of het Plaswijckpark, of korting op een leuke 
dagtocht naar plaatsen als Valkenburg of Knokke. 
Maar ook sporten met korting, zoals tafeltennis, en 
workshops en cursussen die u gratis of met korting 
kunt doen. 

De Rotterdampas is altijd geldig van 1 maart tot 
1 maart. De standaardprijs voor 65-plussers is 
20 euro. Maar als u van een minimuminkomen (zie 
website) moet rondkomen, is de prijs maar 5 euro. 
Voor meer informatie: www.rotterdampas.nl 

Een Rotterdampas bestellen of verlengen kan: 
-	 via www.rotterdampas.nl/shop (bestellen met 

DigiD) 
-	 bij de Rotterdampaswinkel, Centrale Bibliotheek, 
Hoogstraat 110, tel 010-498 4666 
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FijnThuis
 

Veilig thuis in eigen huis
 
Vrijwel iedereen wil graag zo lang mogelijk thuis wonen. Ook de 
gemeente stimuleert Rotterdammers hierin. Meestal gaat dat – met 
soms wat aanpassingen – prima. Er zijn ook mensen die 
afhankelijk zijn van de goede wil van anderen. Maar jammer 
genoeg is niet iedereen te vertrouwen. 

Zo ook in het geval van Jettie en haar moeder van 74 jaar. 

Jetties broer Koos was alcoholist en had psychische 

problemen. Om aan geld voor zijn verslaving te komen, 

klopte hij aan bij zijn moeder. Jettie: ‘Mijn moeder wilde dat 

geld niet geven, maar hij wist haar steeds te manipuleren.’ 

Het werd van kwaad tot erger. Toen Koos zijn moeder met 

een mes bedreigde, deed Jettie samen met haar moeder 

aangifte. Na een afgebroken gevangenisstraf  liet Jetties 

moeder Koos toch weer binnen. Dit keer ging hij niet meer 

weg. Hij bivakkeerde op de bank, belde de hele nacht met 

haar telefoon, manipuleerde zijn moeder om geld te krijgen 

en vervuilde haar huis. Voor Jettie was de maat vol: ‘Mijn 

moeder raakte steeds meer gespannen en kreeg last van 

verwardheid.’ Daarop belde Jettie met het advies- en 

meldpunt Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR), het 

advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishan

deling, waaronder ook ouderenmishandeling/financieel 

misbruik valt. En zo raakte het balletje aan het rollen. 

Gesprekken met haar moeder, de politie en de behandelaar 

van Jetties broer leidden ertoe dat Koos vrijwillig opstapte. 

Jettie: ‘Ook ik voelde me gehoord door VTRR. Ik vond het zo 

fijn dat ik dit niet alleen hoefte te doen. Ik kon gewoon hulp 

vragen, VTRR coördineerde alles!’ 

Schroom om te melden 
Rotterdamse ouderen, maar ook familieleden, professionals 

en zorgaanbieders kunnen bij VTRR terecht als er vermoe

dens zijn van ouderenmishandeling/financieel misbruik. 

‘Ouderen bellen zelden zelf’, legt Saskia Reinders van VTRR 

uit. ‘Zij schamen zich dat zij mishandeld of  financieel 

misbruikt worden door hun echtgenoot, zoon of  buurvrouw. 

Dus meestal trekken hun zorgverleners bij ons aan de bel.’ 

Iets kleins 
‘Het begint vaak met iets kleins, zoals geld dat verdwijnt 

zonder verklaring. Als je toch al boodschappen voor een 

oudere buurvrouw doet, is het makkelijk om te denken ‘Ach 

ik neem dat pak rijst ook mee.’ Als die buurvrouw dat niet 

merkt of  er niets van zegt, is het verleidelijk om de volgende 

keer weer iets mee te nemen.’ 

Oplossing op maat 
Na een melding brengen de onderzoekers van VTRR in 

kaart wat er speelt. Reinders: ‘We gaan langs bij de oudere, 

praten met familie, vrienden en buren, de huisarts en 

andere zorgverleners. Al onze bevindingen leiden tot een 

conclusie over de situatie en de maatregelen die nodig zijn.’ 

In het geval van Jetties broer leidde dit tot de gesprekken 

waardoor hij het huis van zijn moeder verliet. ‘Het is mooi 

om te zien hoe snel we toen resultaat boekten’, zegt 

Reinders. 

Voorbereiden op oudere dag 
De medewerkers van VTRR werken vooral met ouderen van 

rond de 80 jaar. Hun gezondheid is vaak minder goed dan 

toen zij jong waren, en daardoor zijn zij afhankelijk van hun 

omgeving. ‘Dat maakt hen kwetsbaar voor misstanden’, 

vertelt Reinders. ‘Voor mensen die nog goed gezond zijn, is 

het belangrijk om nu alvast na te denken over wat er moet 

gebeuren als de gezondheid verslechtert. Denk bijvoor

beeld aan een levenstestament of  volmacht.’ Meer hierover 

leest u op pagina 23 van dit magazine. 

Melden 
Heeft u of  iemand in uw omgeving te maken met  

financieel misbruik, verwaarlozing of  mishandeling? 

Neem dan contact op met Veilig Thuis Rotterdam 

Rijnmond (VTRR) op 0800-2000 (gratis 24/7 

bereikbaar). Dat kan ook anoniem. Een deskundige 

medewerker van Veilig Thuis kijkt samen met u 

welke hulp nodig is om het misbruik te stoppen. Kijk 

ook op: www.veiligthuisrr.nl 
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Tips veilig wonen 
Denk alvast na over wie uw financiën gaat regelen als u dat 
zelf niet meer kunt. Praat erover met uw kinderen of een 
betrouwbare persoon in uw omgeving. 

Heeft u iemand die u helpt met de boodschappen? Vraag 
daar dan een aparte pinpas met een klein saldo voor aan en 
blokkeer de mogelijkheid om rood te staan. 

Bewaar geen grote geldbedragen in huis. 

Berg uw portemonnee en pinpas goed op en het liefst niet bij 
elkaar. 

Laat geen onbekenden binnen. 

Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw telefoon of geld? Laat 
mensen dan buiten wachten en doe uw deur dicht. Neem 
nooit uw portemonnee mee naar de deur. Het is ook handig 
om een klein geldbedrag vlakbij de voordeur neer te leggen. 

Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms 
komt iemand via de achterdeur uw huis binnen, terwijl u bij 
de voordeur staat te praten. 
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‘Sporten
 
Meer energie, sterkere spieren, 
een beter figuur en sociale 
contacten. Yvonne Seelaar (72) 
is nog altijd blij dat ze op fitness 
is gegaan. Maar liefst drie keer 

in de week vind je haar in de 

sportschool.
 

Yvonne heeft 49 jaar gewerkt en ging in 2009 


met pensioen. De laatste negen jaar werkte zij 


bij een bergersmaatschappij. Een leuke, maar 


zware baan. ‘Zeven nachten werken, zeven 


dagen vrij. Ik moest even omschakelen toen ik 


stopte. Na een half  jaar was ik het thuiszitten 


zat. Bij mij in de buurt zit Fitnesscentrum Noord 


en ik ging eens informeren naar de mogelijk

heden. Toen ik hoorde dat je van fitness energie 


krijgt en een goed figuur, was ik snel om. Nu ga 


ik drie keer in de week langs. De sfeer is goed 


en de begeleiding prima. Op vrijdag doe ik mee 


met circuittraining: in twee rondes langs tien 


toestellen, als de fluit gaat dan moet je naar het 


volgende toestel. Best pittig, maar in het 


weekend kan ik lekker bijkomen. Ik heb geen 


spijt van mijn beslissing zeven jaar geleden om 


in beweging te komen. Sporten maakt blij. Een 


sombere bui verdwijnt als sneeuw voor de zon 


na anderhalf  uur trainen. Sporten verbreedt ook 


mijn wereld, ik ontmoet fijne mensen bij wie ik 


mijn verhaal kwijt kan. Ik leerde hier ook een 


nieuwe vriendin kennen. Wat bleek? Ze woonde 


bij mij in de straat. We fitnessen samen, gaan af
 

en toe uit eten of  laten onze nagels doen. Heel 


gezellig.’ 




‘Sporten

 

  maakt blij’ 

Dirk Hoogendoorn (58) Henk Noordzij (68) 

Dirk Hoogendoorn (58) bokst 
sinds twee jaar met heel veel 
plezier. Hij voelt zich geweldig, 
zijn rugklachten zijn verdwenen 
en dat allemaal dankzij boks-
trainingen. 

‘Boksen is een geweldige conditiesport. Dat 

was wennen in het begin, want ik was niet 

sportief. Nu train ik twee keer in de week bij de 

Dutch Windmills* van boksvereniging Crooswijk. 

Trainers Ton en Cock focussen vooral op de 

techniek van de bokssport en zien erop toe dat 

niet op iemands hoofd wordt geslagen. Heel 

anders dan op tv. De sfeer tijdens en na de 

trainingen is fantastisch. Na afloop drinken we 

altijd een bak koffie. Rotterdammers onder 

elkaar met sterke verhalen over vroeger en een 

lolletje. Lekker recht door zee, maar nooit ten 

koste van anderen. Ik mis het echt als ik een 

keer niet kan. In de twee jaar dat ik bezig ben is 

mijn conditie prima, heb ik geen rugpijn meer 

en heb ik ineens spierballen. Mijn vrouw vindt 

dat ik een goddelijk lichaam heb. Grapje! Het is 

heerlijk om met mijn lijf  te werken. Na iedere 

training ben ik helemaal bezweet en voel ik me 

als nieuw. Geen andere sport biedt mij zoveel 

als boksen. Ik leer iedere keer weer wat 

nieuws.’ 

Dirk is getrouwd en heeft een zoon (23) en 

dochter (26) die beiden studeren. Samen met 

zijn vrouw zeilt hij regelmatig. ‘Ik geniet van het 

leven. Boksen is deel van dit leven, geen haar 

op mijn hoofd die denkt aan stoppen.’

*Dutch Windmill was de bijnaam van de Rotterdamse 
bokslegende Bep van Klaveren (1907-1992) 

De Dutch Windmills, van 56 tot 87 jaar 

Bewegen is gezond en houdt u fit! Zoek en vind 


een sport of  activiteit die bij u past. 


Ontdek het sport- en beweegaanbod bij u in de 


buurt op: www.rotterdamsport.nl
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Rotterdam is de stad van vele culturen 
en religies. Drie mensen vertellen wat 
hun geloof voor hen betekent. 

‘Wat Hij doet 
is goed’ 

Janny Suijker (65) werd in een oud
gereformeerd nest geboren maar stapte 
over naar de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN). Zij gelooft in een 
liefdevolle god en niet in allerlei strenge 
regels die mensen zelf bedacht hebben. 

Toen Janny 19 was ging ze jeugdwerk doen 

voor de hervormde kerk. ‘Daar ben ik het 

geloof  anders gaan zien’, vertelt ze. ‘Niet 

meer zo streng, veel liefdevoller. Mijn geloof 

geeft me houvast, hoop en kracht. Daar bid 

ik voor. Maar het meest intensieve gebed 

voer ik op de fiets. Dan trek ik er een dag 

alleen op uit om in de natuur te fietsen en 

voer ik hele gesprekken met God. Vooral 

over verdrietige dingen. Dan vraag ik: 

waarom moet dit gebeuren, hoe moet ik 

hiermee omgaan? Er komt niet altijd een 

antwoord, maar het geeft me wel rust.’ 

Het geloof  is geen constante, volgens Janny. 

Het komt met pieken en dalen. ‘Soms heb je 

het gevoel dat je het helemaal zelf  moet 

doen. Soms ben je gedachteloos met van 

alles bezig en is het geloof  ver weg. Ik voer 

dan gesprekken met anderen maar denk: 

hoe zit het eigenlijk met jezelf? Dat is een 

soort wake-up call. Want ik heb God hard 

nodig in mijn leven. Ik heb veel met mijn 

gezondheid getobd en ben vaak 

geopereerd. Ik bad altijd voor ik onder 

narcose ging. Ooit was ik zo verzwakt, dat ik 

zelfs daar geen kracht meer voor had. Toen 

heb ik me volledig overgegeven en dacht: 

wat Hij doet is goed. Die volledige overgave; 

dat was een heel bijzonder moment.’ 

Een van de moeilijkste vragen krijgt Janny 

van mensen die niet meer weten hoe ze in 

God moeten geloven omdat ze zoveel 

verdriet en tegenslagen hebben gehad. ‘Hoe 

kan ik nog geloven na alles wat is gebeurd?’ 

vragen ze dan. Dat is moeilijk uit te leggen. 

Alles gebeurt onder Gods toezicht, maar 

toch is Hij er niet op uit om het ons moeilijk 

te maken. Ik denk niet dat we daar ooit een 

antwoord op krijgen. Wat ik wel weet is dat 

God ons altijd steun en liefde geeft.’ 
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‘Voor mij is er geen
 leven mogelijk 
 zonder geloof’ 

Toen Haddach El Moukhtar (73) in 1968 in 
Rotterdam kwam wonen, had hij niet veel 
te kiezen. Er was maar één moskee in de 
hele stad; de Al-Nasr Moskee in West. 
Tegenwoordig is er keus genoeg. Nu 
bezoekt hij regelmatig de Othman Moskee 
in Kralingen-Crooswijk. Maar ook in de 
Essalam Moskee op Zuid komt hij graag. 

Vijftig jaar geleden kwam Haddach als 

gastarbeider uit Marokko naar Nederland. 

Via Den Bosch kwam hij in Rotterdam 

terecht. Hij begon als lasser op een 

scheepswerf  en werkte vervolgens 37 jaar 

lang bij Roteb. Eerst achterop de vuilnis

wagen, later op een transportauto. ‘Bijna 

nooit schade gemaakt’, meldt hij trots over 

zijn tijd bij de gemeente. ‘Eén spiegel heb ik 

maar kapot gereden in 18 jaar.’ 

Haddach trouwde, kreeg zeven kinderen 

(zes dochters en een zoon) en werd weduw

naar. De islam heeft altijd een grote rol 

gespeeld in zijn leven. ‘Het hoort onlosmake

lijk bij het leven’, zegt hij. ‘Ik kan me geen 

leven voorstellen zonder geloof. Vooral 

bidden en lezen uit het heilige boek, de 

Koran, zijn belangrijk. En natuurlijk vast ik 

ook tijdens de Ramadan. Dat is vanzelf

sprekend. Het vasten vergt veel van je. 

Gelukkig kan ik het lichamelijk nog goed 

aan. Ik ben nu met pensioen, toen ik nog 

werkte overdag was het vasten zwaarder. 

Ook toen hield ik het vol. De Ramadan is 

meer dan alleen vasten. Families komen bij 

elkaar om te bidden en na zonsondergang 

samen te eten. Dat hoort er ook bij.’ 

Haddach heeft veel steun aan zijn geloof. 

‘Het brengt me innerlijke rust, veiligheid, 

geduld en vertrouwen. Ik vind: als je niet 

echt gelooft, ben je als een lichaam zonder 

hoofd. Dan ben je niet compleet. Dat gaat 

wat mij betreft voor alle religies op, niet 

alleen voor de islam. Voor mij is er geen 

leven mogelijk zonder geloof.’ 
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‘Iedere dag steek ik 
een lichtje aan’ 

Mala Jalawapersad (59) kwam na de onafhan
kelijkheid van Suriname als 18-jarige naar 
Rotterdam. Haar van oorsprong Indiase geloof 
nam ze mee. 

Volgens Mala is het moeilijk uit te leggen wat het 

hindoeïsme precies is. Het is niet één bepaalde 

god of  leer. Het is voor iedereen anders en het is 

vooral een manier van leven vol rituelen. ‘Voor mij 

betekent mijn geloof  houvast’, vertelt Mala. ‘Het is 

een manier om met het leven om te gaan. Als ik 

offers breng, versmelt ik met God. Dan voel ik me 

gelukkig. Ik kan over van alles met hem praten. 

Zorgen over mijn kinderen, kleinkinderen en alle 

levende wezens. Daar is een mantra voor: moge 

alle levende wezens gelukkig zijn op deze aarde. 

Dat is voor mij de essentie. Alle levende wezens 

hebben recht om hier te leven, niemand mag hen 

kwaad doen.’ 

Hindoes zijn vrij om hun eigen god te kiezen en te 

aanbidden. Alle goden zijn in principe dezelfde 

goddelijke energie, alleen manifesteren ze zich in 

verschillende gedaanten. Mala koos voor Shiva. 

‘Iedere dag bid ik tot hem en steek ik een lichtje 

aan, dat symbool staat voor zuiverheid, energie en 

kracht. Dit jaar was het van 25 juli tot 25 augustus 

Shiva-maand. Ik bezocht diverse tempels in het 

hele land, om te bidden, te offeren, te vasten en 

na afloop samen te eten. Iedere dag was het 

feest.’ 

Het hindoeïsme kent sowieso vele feesten. Diwali, 

het feest van het licht, en het kleurenfeest Holi zijn 

wel de belangrijkste. ‘Bij Diwali vieren we de 

symbolen van licht en energie. Holi is het lente

feest. Dan vieren we de overwinning van het 

kwade op het goede en bidden om kracht en 

energie. Het gekleurde poeder dat we uitstrooien 

staat symbool voor as uit een mythologisch 

verhaal.’ 

Mala ging vijf  keer op bedevaart naar India. 

Steeds bezocht ze daar de heilige rivier de 

Ganges. ‘Daar ervaar ik mijn geloof  op zijn puurst. 

Op die plek voel ik de aanwezigheid van God heel 

intens. Ik voel daar: hier moet ik zijn, hier zijn mijn 

wortels. Dat is een hele heftige ervaring.’ 
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Raad&Daad
 

Levenstestament 
of volmacht? 
Als u niet meer in staat bent uw eigen belangen te behartigen, wie beslist er dan voor u? 
Houd de regie door dit tijdig vast te leggen. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen, 
geven elkaar of een van de kinderen vaak een volmacht. Maar u kiest zelf aan wie u deze 
belangrijke taak toevertrouwt. Dit kan bijvoorbeeld ook een goede vriend of buurvrouw 
zijn. In een zogenoemd levenstestament of volmacht legt u vast welke zaken deze 
vertrouwenspersoon namens u mag doen. Onderstaand fictief verhaal belicht 
vragen die vaak aan de notaris worden gesteld. 

‘Zorgeloos van het leven blijven 
genieten’ 

Margreet aan de Wiel (42) ging met haar moeder naar de 

notaris voor een levenstestament. Hierin wijst zij mensen 

aan die zich ontfermen over bankzaken en bezittingen en 

die medische beslissingen nemen als zij dit zelf  niet meer 

kan. 

Maatwerk 
‘Mijn moeder is een kwieke dame met een vol sociaal leven. 

Ze houdt van het theater, lekker koken of  met vrienden uit 

eten gaan. Je zou niet zeggen dat ze binnenkort zeventig 

jaar wordt. In haar omgeving ziet ze soms mensen geeste

lijk of  lichamelijk snel achteruit gaan. Dat heeft haar aan het 

denken gezet. Een kennis, die notaris is, vertelde haar over 

de mogelijkheden van het levenstestament om je zaken te 

laten waarnemen wanneer je hier zelf  niet meer toe in staat 

bent. Het is maatwerk: alles wat je nog wel kunt, houd je in 

eigen hand.’ 

Belangen behartigen 
‘Toen mijn moeder met de vraag kwam of  ik haar belangen 

wilde behartigen als zij het zelf  niet meer kan, moest ik 

even slikken. Wat een verantwoordelijkheid! Het zou niet 

alleen gaan om gesprekken met de arts en haar medische 

wilsverklaringen, maar ook over geld- en belastingzaken. 

Best ingewikkeld. Kan ik dat wel?’ 

Advies van een professional 
‘De notaris gaf  mijn moeder een checklist mee, waar we 

samen naar keken. We inventariseerden voor welke situaties 

zij graag iets geregeld wil hebben. Natuurlijk wil ik dit graag 

voor mijn moeder doen. Toch heb ik mijn twijfels eerlijk aan 

haar voorgelegd. Ik ben bang dat ik de verkeerde keuze 

voor haar maak. Gelukkig bleek het ook mogelijk om bij 

complexe beslissingen eerst advies te vragen aan een 

professional. Zo staat het nu in moeders levenstestament.’ 

Vertrouwenspersoon 
‘Hoe zit het als ik mijn toezegging niet kan nakomen omdat 

mijn gezondheid het bijvoorbeeld laat afweten? En stel dat 

moeder niet meer in staat is om iemand anders aan te 

wijzen. Wat dan? De notaris adviseerde haar nog een 

andere vertrouwenspersoon aan te wijzen, die dan mijn 

plaats overneemt. Mijn nichtje was hiertoe bereid. Het was 

een heel traject. Maar zowel mijn moeder als ik zijn blij en 

opgelucht dat we al haar wensen hebben besproken en het 

nu goed is vastgelegd. Ik hoop dat zij nog lang zorgeloos 

van het leven mag genieten.’ 

Meer weten over het opstellen van een levens

testament of  volmacht en wie u vraagt om uw 

belangen te behartigen? Lees de brochures en 

checklist op www.wievandedrie.nl of  neem contact 

op met een notaris bij u in de buurt. U kunt ook 

bellen met de Notaristelefoon: 0900-346 9393 

(iedere werkdag tussen 09.00 en 14.00 uur, 

0,80 euro per minuut). 

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 23 
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FijnThuis
 

Sociale media: 
Plezier en contact
 

Agnes Clavaux (87) zit op Facebook: 
‘Sinds een paar jaar zit ik op Facebook. Elke dag kijk ik 

erop. Ik geniet van de filmpjes en de andere dingen die 

erop staan, van mijn kinderen bijvoorbeeld maar ook 

van mensen die ik niet ken. Vanwege mijn vroegere 

werk in de bibliotheek ben ik wel gewend aan 

computers. Het gaat alleen niet meer zo snel, omdat ik 

er nu een vergrootglas bij nodig heb. Die apparaten zijn 

echt geweldig als je ouder wordt. Ik kan moeilijk lopen 

dus ik kom niet veel meer buiten. Facebook is een 

prachtige afleiding en wat ik ook heel belangrijk vind: je 

Jetty Konigferander (71) whatsappt graag: 
‘Whatsapp vind ik echt een uitkomst. Je kunt er heel 

veel mee: berichtjes sturen, foto’s verzenden, bellen. Ik 

heb nog een aantal goede vrienden en familie in 

Suriname wonen. Daarmee whatsapp ik veel, ik kan er 

zo een avond mee vullen! Vroeger belde ik veel met een 

nichtje. Zij heeft me sms’en geleerd, omdat dat veel 

goedkoper was. Maar een paar jaar later ging ik naar 

Gambia. Toen heeft mijn zoon me geholpen om een 

smartphone te kopen, zodat ik kon whatsappen, want 

dat is gratis. Ik vond het niet zo moeilijk om te leren. Het 

‘De dag vliegt’ ‘Het geeft me 
contact’ 

blijft een beetje bij. De dag vliegt, soms ben ik ben net 

een kleuter met die iPad!’ 

leukste aan whatsapp is dat het me contact geeft. 

Natuurlijk blijft persoonlijk contact het fijnst, maar als 

dat niet kan… dan is iets beter dan niets.’ 
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Sociale media. De een vindt het niks, de ander 
vindt het fantastisch en twittert en facebookt er 
lustig op los. Waarom zou u sociale media 
gebruiken, wat kan het u brengen en hoe moeilijk 
is het eigenlijk? 

Marina Paesch (65) gebruikt Facebook en soms 
Skype: 
‘Facebooken doe ik elke dag, en soms skype ik ook. 

Skypen (bellen met beeld via internet, red.) doe ik vooral 

met mijn vriendin, mijn dochter en mijn kleinkinderen op 

Aruba. Het is leuk om hen op die manier even te kunnen 

zien. Facebook is meer voor de lol. Ik ben er lang 

geleden door vrienden aan begonnen. Door hen kwam ik 

ook bij het spel Farmville terecht, waarbij je gewassen 

moet zaaien en oogsten op een boerderij. Daar ben ik 

een tijdje echt verslaafd aan geweest. Soms zette ik ’s 

nachts zelfs mijn wekker om op tijd te kunnen oogsten! 

Nu speel ik het nog steeds, maar gewoon overdag. Met 

‘Ik vind het leuk’ 

mijn dochter wissel ik ook privéberichtjes uit via 

Facebook. Dan zet ik ze in haar postvakje, dat ziet verder 

niemand.’ 

Ook proberen?
 
Uit onderzoek blijkt dat bijna zestig procent van 
de 65-plussers geen sociale media gebruikt. Bij 
de 65-minners is dat twintig procent. Senioren 
die deze media wel gebruiken, vinden dat het 
hen een hoop plezier en contacten brengt. Zou 
u het wel willen proberen, maar weet u niet 
goed hoe? De bibliotheek biedt hulp. 

Digicafé Centrale Bibliotheek 
Gratis inloopspreekuur. Heeft u vragen over 

internet, Facebook, Twitter, Whatsapp of  uw 

nieuwe telefoon? Kom langs en stel uw vraag 

aan een van de digivrijwilligers. 

Elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur in de 

Centrale Bibliotheek, Hoogstraat 110. Ook in de 

andere vestigingen.  

Klik & Tik: Workshop starten met internet en 
e-mail 
In uw eigen tempo internet ontdekken. Voor 

echte beginners, met hulp van ervaren 

vrijwilligers. De workshop bestaat uit drie 

bijeenkomsten van 2 uur. U kunt elke week 

beginnen. 

Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur in de 

Centrale Bibliotheek. Ook in andere 

vestigingen. 

Cursus Digisterker: Omgaan met de 
elektronische overheid 
Hoe vraag je iets aan bij de overheid en hoe 


werkt een DigiD? Deze cursus (vier dagdelen 


van 2 uur) maakt u wegwijs. Voor iedereen die 


een beetje met internet overweg kan en redelijk 


de Nederlandse taal beheerst. 


Kosten Klik&Tik en Digisterker: 


8 euro voor leden bibliotheek en Seniorweb, 


anders 10 euro (inclusief  werkboek). 


Aanmelden en meer informatie: 
www.bibliotheek.rotterdam.nl/actueel/ 
mediawijsheid of bel 010-281 6100. 
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EvenUit 

Voor niks, nakkes, nada
 
Wie een dagje uit wil in eigen stad, hoeft daarvoor helemaal niet diep in de buidel te tasten. In Rotterdam worden het 
hele jaar door leuke, gratis activiteiten georganiseerd. Van een rustig festival in het park tot een internationaal gevoel in 
de Markthal. Er is voor elk wat wils. 

Swan Market 
Hele jaar door 
De Swan Market is een creatieve lifestyle markt. U vindt er bijvoorbeeld vintage 

kleding, handgemaakte sieraden en bijzondere woonaccessoires. Bij het shop-

plezier voorzien de foodtrucks u van heerlijk eten en drinken, terwijl u geniet van de 

livemuziek. De markt strijkt een aantal keren per jaar neer op verschillende plekken 

in de stad. 

www.swanmarket.nl 

Picknicken op de Wilhelminapier 
Hele jaar door 
Picknicken op de gezellige kop van de Wilhelminapier kan natuurlijk altijd. 

Hapje, drankje, kleedje en klaar. Er is altijd van alles te zien. En het is extra leuk 

als er een imposant cruiseschip aanmeert of  afvaart. Op de cruisekalender 

staat precies wanneer de komst van de kolossale gevaartes gepland staat. 

www.cruiseportrotterdam.com/cruise-calendar 

Bevrijdingsfestival 
5 mei 
Op Bevrijdingsdag viert Nederland de vrijheid. In Rotterdam gebeurt dit 

in Het Park met een programma vol leuke activiteiten en muziek. Er zijn 

foodtrucks en iedereen kan lekker rondsnuffelen op de markt. 

www.bevrijdingsfestivalzh.nl 

Bluegrass Festival 
Juni 
Op het historische Pijnackerplein in het Oude Noorden staat een prieel dat sinds 
2011 eens per jaar plaatsmaakt voor banjo’s en mandolines, strips en workshops, 
bier en broodjes. Spraakmakende bands en artiesten uit allerlei landen voeren u 
twee dagen lang mee dwars door ruim een eeuw Amerikaanse roots. De wortels 
van deze muziek vindt u terug in de jaren 40 en 50 van Amerika: bluegrass, 
swamp-blues, hillbilly, country, folk, western-swing en rockabilly. 
www.bluegrassfestival.nl 
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North Sea Round Town 
Juni/juli 
Ieder jaar weer een groot feest: het North Sea Jazz Festival in Ahoy. Niet alleen in 

Ahoy gaat het dak eraf. In de dagen voor het festival bruist de binnenstad. Van 

schijnbaar toevallige jamsessies op buitenpleinen tot uitbundige shows in bijvoor

beeld Bird en LantarenVenster. North Sea Round Town maakt van Rotterdam één 

groot muziekspektakel. 

www.northsearoundtown.nl 

Keti Koti Festival 
Juni/juli 
Het Keti Koti Festival wordt jaarlijks in het wijkpark aan de West-Kruiskade gehouden ter viering van de 

afschaffing van de slavernij in Suriname en Cariben. Een belangrijke viering om niet te vergeten dat de 

rijkdom van Nederland deels is gebaseerd op eeuwen van koloniale overheersing en slavernij. Het festival 

staat in het teken van ontmoeting, muziek en lekkere hapjes. 

www.ketikotirotterdam.nl 

Robin Rotterdam Unlimited 
(Zomercarnaval) 
Juli/augustus 
Een explosie van kleur, muziek, vreugde en creativiteit in een stoet van indrukwek
kende praalwagens. Ruim 2500 energieke dansers en danseressen van verschillen
de nationaliteiten trekken door het centrum van Rotterdam, gehuld in spectaculaire 
kostuums met maar één missie: iedereen laten dansen! De avond ervoor warmt de 
stad op voor de parade tijdens de Battle of Drums. 
www.rotterdamunlimited.com/zomercarnaval 

Veerhavenconcert 
Augustus 
In augustus kunt u gratis genieten van het OVG 
Veerhavenconcert. Een klassiek openluchtconcert met 
orkest, koor en solisten. De setting in de historische 
Veerhaven is uniek. Het podium ligt op een ponton in de 
haven en wordt geflankeerd door historische zeilschepen 
en sloepjes. Op de kades staan stoelen voor het publiek. 
www.veerhavenconcert.nl 

Op pad met de Rotterdampas 

Wereldhavendagen 
September 
De Rotterdamse haven staat ieder jaar in september centraal 

tijdens de Wereldhavendagen. Geniet van spectaculaire demon

straties op het water, bezichtigingen van indrukwekkende 

schepen en spannende excursies in de haven. Voor de kinderen 

zijn er allerlei leuke kinderactiviteiten. Op zaterdagavond kan 

iedereen traditiegetrouw genieten van een bijzondere vuurwerk

show. www.wereldhavendagen.nl 
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Veel plezier voor zo weinig geld of… gratis! 
- Gratis rondvaart met Spido 

- Gratis onbeperkt naar Trompenburg Tuinen & Arboretum 

- Gratis onbeperkt naar alle Rotterdamse musea, zoals bijvoorbeeld 

Museum Boijmans van Beuningen 

- Gratis naar Miniworld Rotterdam (ook heel erg leuk zonder kleinkinderen) 

- Gratis de Euromast op 

Nog geen Rotterdampas? Kijk voor meer informatie op pagina 15. 

Alle uitjes op een rijtje 
Natuurlijk worden er gedurende het hele 

jaar nog veel meer (gratis) activiteiten en 

festivals georganiseerd. Een overzicht 

hiervan vindt u op de uitgaansagenda op 

de website van Rotterdam Festivals. 

www.rotterdamfestivals.nl 
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‘De techniek maakt 
het leven makkelijker’ 
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FijnThuis
 

Baas in eigen huis 
Zo lang mogelijk thuis wonen. De meeste mensen willen dat graag, maar lopen 
tegen praktische problemen aan. Vaak is het met een paar elektronische 
hulpmiddelen toch mogelijk om veilig en comfortabel zelfstandig te wonen. 
‘Zorg dat je goed op de hoogte bent van de voorzieningen, de techniek staat 
voor niets’, zegt de 88-jarige mevrouw Tims-Dartee uit Charlois. 

Mevrouw Tims is een actieve vrouw die erg geniet van haar 

eigen woning. ‘Nu ik nog goed ter been ben en veel zelf 

kan doen, gaat er niets boven eigen baas zijn’, zegt ze. Om 

veilig te kunnen wonen, draagt ze een alarmknop om haar 

pols als een horloge. ‘Druk ik op het knopje, dan krijgt de 

alarmcentrale een melding. Ze bellen dan op en als ik niet 

reageer, komen ze langs. Ik heb het nog niet nodig gehad, 

maar het geeft zeker een veilig gevoel. Het horloge draag ik 

altijd, ’s nachts ligt het naast mijn bed.’ 

Elektronische veiligheid 
De voordeur van haar appartement is voorzien van een 

elektronische cilinder. Een systeem waarbij alleen 

geregistreerde personen met een speciaal kaartje de deur 

kunnen openen. ‘Een hele verbetering’, vindt mevrouw Tims. 

‘Voorheen kwamen bezoekers binnen met een loper. Maar 

dat betekent dat ik geen controle heb op wie er in en uit 

gaan. Wie hebben er zo’n sleutel en wanneer komen ze? Ik 

heb weleens het idee gehad dat er iemand in mijn woning 

was geweest, heel vervelend. Daarom bevalt de cilinder zo 

goed. Ik voel me een stuk veiliger.’ 

Makkelijker leven 
Mevrouw Tims geniet van haar actieve leven. Ze heeft 

jarenlang op hoog niveau gedanst en nog steeds houdt zij 

zichzelf  fit met dagelijkse oefeningen. Voor een boodschap 

pakt ze de fiets. Ze is zich er ook van bewust dat dit op een 

gegeven moment kan veranderen. ‘Daarom ben ik heel 

goed op de hoogte van alle mogelijke voorzieningen in de 

toekomst. Je kunt de badkamer aanpassen, maar ze maken 

bijvoorbeeld ook steeds kleinere gehoortoestellen. De 

techniek staat voor niets, dat maakt het leven makkelijker.’ 

Ook een mobiele telefoon is aanwezig, al maakt ze daar 

nog geen gebruik van. ‘Het is alweer een oud dingetje, ik 

kan nu beter zo’n smartphone aanschaffen’, lacht ze. 

Overzicht 
Er is een ruim aanbod aan technische hulpmiddelen die 

helpen om veilig en comfortabel zelfstandig te wonen. Dat 

kan de keuze soms lastig te maken. Om hierbij te helpen, is 

een overzicht gemaakt in de Keuzegids Thuistechnologie. 

Hierin staan concrete belemmeringen, zoals 

slechthorendheid of  slecht ter been zijn, en technische 

oplossingen voor in huis. Van alle hulpmiddelen is 

aangegeven hoe ze werken en ook welke financiering er 

mogelijk is. De keuzegids is een van de maatregelen uit het 

gemeentelijke programma Langer Thuis. Het programma 

Langer Thuis zorgt ervoor dat ouderen en mensen met een 

beperking zelfstandig kunnen (blijven) wonen. 

Meer informatie 
De Keuzegids Thuistechnologie vindt u op 

www.rotterdam.nl/wonen-leven/zorgdichtbij-wonen/ 

Keuzegids-Thuistechnologie.pdf 

Alle informatie over langer thuis wonen vindt u op 

www.rotterdam.nl/langerthuis Of ga eens langs bij de 

VraagWijzer in uw gebied. U kunt ook bellen: 14 010. 
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Lekker
 
bezig 


Stadstrainer* Rik Moonen daagt oudere Rotterdammers uit hun 
persoonlijke verhaal te vertellen. Daarbij viel hem op dat zij 
zoveel plezier beleven aan dingen die ze al jaren doen. En 
kunnen ze een inspiratie zijn voor anderen. Samen met studente 
fotografie Anouk Anthonissen heeft hij een aantal van deze 
senioren geportretteerd tijdens het uitoefenen van hun hobby. 
Herkenbaarheid en oprechtheid staan centraal in de foto’s. 
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Wil Lussenburg-Zweistra (74 jaar) 
Wil houdt erg van creatief  bezig zijn. Veel van de spullen die in haar huis staan, heeft ze dan ook zelf  gemaakt. 

Ook is ze dol op (oude) familiefoto’s die ze in bijpassende, zelfgemaakte lijstjes ophangt. 

30 * Volgens Rik Moonen legt een stadstrainer verbindingen tussen wijkbewoners en de professionals die in de wijk werken. 
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Ali Akin (60 jaar) 
Ali is vaak te vinden in zijn volkstuintje op het eiland Van Brienenoord. Deze groene oase doet hem denken aan 

zijn geboortedorp in Turkije. Het onderhouden van zijn moestuin maakt hem rustig. 

3131 
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Maddy Kortstam (73 jaar) 
Maddy (ver)maakt graag kleding voor zichzelf  en haar Surinaamse poppen. Als ze de kans krijgt, is ze er het 

liefst de hele dag mee bezig. Haar huis staat vol poppen in kleurige creaties. 

* Mevrouw Kortstam is helaas in november 2016 overleden. Wij hebben toestemming om desondanks haar verhaal met foto te gebruiken. 

32 
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Jaap Schipper (86) 
Jaap geeft al tien jaar lang elke ochtend de kippen eten in Proefpark de Punt in Delfshaven. Ook maakt hij graag 

een praatje met de tuinmannen in het park. Want praatjes maken kan Jaap als geen ander. 

3333 
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concert

 

   

EvenUit
 

Ruud en Edith 

Connie en Bert 

Programma en reserveren 
Op www.zondagochtendconcerten.nl kunt u het programma 

bekijken en kaarten reserveren. Betalen kan via een acceptgiro 

of  iDeal. U kunt ook telefonisch reserveren via 010-422 5244. U 

ontvangt dan een acceptgiro thuis. Na betaling krijgt u de 

kaarten thuis gestuurd. 

De Doelen (op het Schouwburgplein 50, nabij Centraal Station) 

is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Breek de
 
Zondagochtend, kwart over tien. Bij de 
Doelen is het een drukte van belang. Van 
alle kanten stromen de mensen toe voor 
het zondagochtendconcert. 

Connie en Bert (beiden 66 jaar) stappen net af. ‘We komen 

uit Schipluiden gefietst. Ongeveer een uurtje is dat, lekker 

hoor.’ Ze gaan graag naar het theater (laatste keer: ‘het tien 

uur durende stuk van Borgen, echt fantastisch!’) en af  en 

toe bezoeken ze een zondagochtendconcert, afhankelijk 

van de programmering. ‘We zijn best op Rotterdam georiën

teerd. Onze dochter woont er, en we hebben zelf  tien jaar 

op de Kop van Zuid gewoond.’ 

Niet oubollig 
Ook Ruud (76) en Edith kijken goed naar de programme

ring. ‘We gaan niet naar dingen die we oubollig vinden, 

zoals meezingen met Kerst,’ zegt Edith. Ze lacht: ‘Ik ben 

over een maand pas 65, dus ik houd meer van dingen voor 

de hippe 64-jarige.’ 

Vrije plekken 
Half  elf. De grote zaal gaat open en begint onmiddellijk vol 

te lopen. Het zijn vrije plekken, dus als je een goede 

zitplaats wil, is het handig om op tijd te zijn. Dat zorgt voor 

gemengde reacties. Mevrouw van Gelderen (69) is er blij 

mee: ‘Ik vind het een groot voordeel dat je kan gaan zitten 

waar je wilt.’ Ruud en Edith denken er anders over. ‘Echt 

een nadeel dat er geen gereserveerde plaatsen zijn. Zo 

gaat iedereen dringen om een goede plek.’ 

Mick Jagger 
Gelukkig is de akoestiek in de hele zaal goed, dus ook wie 

achteraan zit kan volop genieten. De artiest van vandaag, 

Herman van Veen, is zelf  70-plus maar gedraagt zich als 

pak een
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 dag . . . 

een jonge hond. Hij huppelt en springt over het podium als 

de Mick Jagger van de lage landen. Ondertussen wisselt hij 

net zo makkelijk van instrument als een ander van over

hemd, en laat hij gevoelige liedjes volgen door platte 

grappen en anekdotes. 

Even slikken 
De zaal is, getuige het klaterende applaus, meer dan 

tevreden. ‘Geweldig’, glunderen Ria (72) en Piet (71) 

Verheyen. Ze blijven even in de zaal zitten terwijl die 

leegloopt, en vertellen dat ze regelmatig van hun woon

plaats Terheijden naar Rotterdam komen. ‘Naar Boijmans 

bijvoorbeeld, of  zoals nu naar de Doelen. Een kennis had 

ons getipt vanwege Herman van Veen. Die hebben we 

vaker gezien en zelfs gesproken.’ Vinden ze het een 

voordeel dat het concert ’s ochtends is? ‘Nou, normaal 

gesproken wel’, lacht Ria. ‘Maar vandaag was dat anders. 

Gisteravond waren we bij vrienden in Amsterdam en we 

kwamen pas om twee uur thuis. Het was dus even slikken 

vanmorgen!’ Piet: ‘Gelukkig maakte het concert het hele

maal goed.’ 

Opperbeste stemming 
Veel mensen zwermen na het concert uit naar nabijgelegen 

eetgelegenheden of, zoals op deze zondag eind mei, naar 

‘De Trap’ bij het Centraal Station. In de bijna verlaten lobby 

zitten nog twee echtparen met elkaar na te praten. Zo te 

zien in een opperbeste stemming. ‘Ja, we hebben genoten 

van het concert,’ zegt mevrouw Fehling. ‘We kennen elkaar 

omdat onze kinderen met elkaar zijn getrouwd, we zijn dus 

opa en oma van dezelfde kleinkinderen. We gaan geregeld 

samen naar de zondagochtendconcerten.’ Waarom naar 

deze concerten? ‘Omdat het je dag lekker breekt’, zegt de 

heer Engelen. Zijn vrouw vult aan: ‘Het is gewoon gezellig 

om ’s ochtends iets te gaan doen. En als je thuiskomt heb je 

toch nog de hele middag.’ 

De echtparen Fehling en Engelen 

Piet en Ria 

concert
 Fotografie: Jan van der Ploeg 
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Van hot naar her 
in Rotterdam gratis of voor weinig
 

Met de metro naar Zuidplein, met de tram naar de Afrikaandermarkt of met de bus naar 
het Vroesenpark: voor AOW-gerechtigden hoeft het niets te kosten. De gemeente 
Rotterdam biedt hen namelijk gratis openbaar vervoer aan, met het Vrij reizen-
abonnement. 

Wat is het Vrij reizen-abonnement? 
•	 Met dit abonnement kunt u op doordeweekse dagen 

vanaf  9.00 uur kosteloos reizen met vrijwel alle bus-, 

tram- en metrolijnen van de RET. Uitzonderingen zijn 

metrolijn E tussen Berkel Westpolder en Den Haag 

Centraal, de BOB-bus en de Fast Ferry. In het weekend 

en op feestdagen mag u de hele dag vrij reizen. 

•	 De leeftijd waarop het abonnement ingaat, loopt mee met 

de verhoging van de AOW-leeftijd. 

•	 AOW’ers in Rozenburg ontvangen tevens een gratis 

Connexxion-abonnement, geldig op de Connexxion

bussen op Voorne-Putten. 

Hoe komt u aan het Vrij reizen-abonnement? 
1. In het kwartaal voordat uw AOW ingaat, ontvangt u van 

de gemeente Rotterdam automatisch een brief  met alle 

informatie. Hierbij zit een aanvraagformulier voor het Vrij 

reizen-abonnement. 

2. Vul het formulier in en stuur het (kosteloos) terug naar de 

gemeente. 

3. Het Vrij reizen-abonnement kan alleen gekoppeld wor
den aan een persoonlijke OV-chipkaart. Dit is een 

openbaarvervoerkaart met uw foto erop. Als u die nog 

niet heeft, kunt u hem aanvragen via www.ov-chipkaart.nl 

of  via 0900-0980 (0,50 euro per gesprek). 

4. Drie weken voor het bereiken van uw AOW-leeftijd krijgt u 

een brief  dat u het abonnement op uw persoonlijke 

OV-chipkaart kunt activeren. Hoe dat precies moet, staat 

in de brief. 

Meer informatie: 
www.ret.nl/65plus of  bel 0900-500 6010 

(gebruikelijke belkosten, open maandag t/m 

vrijdag: 09.00 -17.00 uur). 

Oplaadautomaat in de Servicewinkel van de RET 
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Wijkbus 

Als u geen gebruik kunt maken van een eigen vervoer

middel, het openbaar vervoer of  een taxi, is de wijkbus 

misschien een goed alternatief. De wijkbus is voor 

55-plussers en mindervaliden, die niet zelf  voor vervoer 

kunnen zorgen. De wijkbus rijdt naar alle bestemmingen in 

de wijk en tegen extra betaling ook naar een bestemming 

buiten de wijk. 

Wie met de wijkbus wil reizen, moet lid worden van de 

wijkbusorganisatie. De abonnementsprijs en de ritprijs 

verschillen (nu nog) per gebied. De wijkbus rijdt van 

maandag tot en met vrijdag. Rotterdammers met een 

indicatie voor Vervoer op Maat die zelf  in en uit kunnen 

stappen, kunnen ook met de wijkbus. 

Voor meer informatie kijk op www.rotterdam.nl/wonen-leven/ 
zorgdichtbij-vervoer/ of bel 14 010 

Vervoer op Maat wordt Trevvel Samen 

Bent u niet in staat zelfstandig te reizen? Dan is Trevvel 

Samen (voorheen Vervoer op Maat) wellicht iets voor u.  

Om hiervan zowel ’s avonds als overdag gebruik te kunnen 

maken, heeft u een indicatie nodig. Hiervoor moet u een 

aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente kijkt 

samen met u waar u naartoe zou willen gaan en waarom 

dat niet lukt. Indien er geen andere oplossing is, komt u 

mogelijk in aanmerking voor Trevvel Samen. Rotterdammers 

vanaf  75 jaar kunnen tijdens de avonduren vanaf  19.00 uur 

zonder indicatie reizen met Trevvel Samen. 

Voor meer informatie en aanvragen van Trevvel Samen, kijk 
op www.rotterdam.nl/vervoeropmaat, ga naar een VraagWij
zer bij u in het gebied of bel 14 010. 

Waterbus 

Ook vervoer over het water is mogelijk in onze waterrijke 

stad. Met de Waterbus bereikt u diverse bestemmingen in 

Rotterdam en omgeving. U kunt ook leuke uitstapjes maken 

met de Waterbus, zoals de Haringvliet Expeditie of  naar 

Kinderdijk. Als 65-plusser reist u tegen gereduceerd tarief 

met de Waterbus. Let op: u moet dan wel een persoonlijke 

OV-chipkaart hebben. 

Voor meer informatie kijk op www.waterbus.nl of bel gratis 
0800-023 2545. 

65+ veilig op weg met opfriscursus 

De gemeente vindt het belangrijk dat u zo lang mogelijk 

mobiel kunt blijven en op een veilige manier kunt deelne

men aan het verkeer. Als oudere verkeersdeelnemer bent u 

soms kwetsbaar. U heeft misschien al lang geleden uw 

rijbewijs gehaald. Intussen zijn er verkeersregels veranderd, 

verkeerssituaties aangepast en is het vooral veel drukker 

geworden op de weg. Misschien heeft u ook te maken met 

fysieke en mentale veranderingen. Ondanks uw jarenlange 

ervaring in het verkeer, heeft u wellicht behoefte om uw 

kennis en vaardigheden op te frissen. Daarom organiseert 

de gemeente in samenwerking met Veilig Verkeer 

Nederland verschillende opfriscursussen. 

Voor meer informatie, bezoek de website, 
www.vvn.nl/opfriscursus of bel, 088 - 524 88 00. 
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EvenUit
 

Aanschuiven…
 
Of je nu samen dineert of met elkaar de keuken bestiert: lekker eten brengt mensen bij 
elkaar. Geen wonder dat het storm loopt bij initiatieven als Resto VanHarte en Oma’s 
pop-up. 

North Sea Round Town 
Op deze speciale vrijdag hullen de Gehoor-

gangsters de zaal van Resto VanHarte in jazzy 

klanken. ‘Gewoon Rotterdamse liedjes zijn ook 

leuk, dan zingt de hele club mee’, vindt Lenie 

(85). ‘Lol hebben is heerlijk.’ Bij de laatste noot 

van het zwoele Summertime applaudisseert 

Martha (78) hard mee. Ze wijst aan wie ze 

allemaal meetrok naar de eetavondjes. ‘Anders 

eet je niet samen. Hier wel. Dit is goed te 

betalen en het smaakt goed! En ik eet mijn bord 

leeg, thuis lang niet altijd hoor.’ 

Resto VanHarte 
Op het menu: wraps, gehaktbal met Surinaamse twist, 

groenten, aardappelpuree en meloen met ijs toe. 

Liefdevol geserveerd door vrijwilligers. ‘We zijn nog 

geen 65-plus hoor ’, roept Sher Molly. ‘Maar dat groeps

gevoel; hier leeft het.’ Een buurvrouw knikt en vindt het 

er ‘altijd lekker en gezellig, alsof  je in een huiskamer zit’. 

De 73-jarige Ria fleurde na haar eerste bezoek aan 

Resto VanHarte op. Vooral toen ze er Jan (68) leerde 

kennen met wie ze nu een LAT-relatie heeft. Hij beves

tigt hun liefde met een brede glimlach: ‘Geweldig toch?’ 

Mee-eten? 
Bij Resto VanHarte schuiven wekelijks zeker 120 mensen aan. In het Oude 

Noorden kan dat elke maandag en vrijdag in Buurtcentrum Mozaïek 

(Schommelstraat 69). Op woensdagen in Feijenoord in De Hef  (Slaghek

straat 221). Een maaltijd kost 7 euro, met de Rotterdampas betaalt u 4 euro. 

Voor reserveren bel 0900 - 900 3030 of  bezoek de website 

www.restovanharte.nl 38 
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Oma’s pop-up 
‘Ik kook vanaf  het begin, zo’n twee jaar geleden, 

voor Oma’s pop-up’, vertelt An Hendriks (81) 

(rechts). ‘Het is hartstikke leuk in de keuken. Oma’s 

pop-up begon met een schoolopdracht van mijn 

kleinzoon (22). Hij zei: ik wil iets doen met ouderen. 

En of  ik hem wil helpen? Natuurlijk! Voor hem doe ik 

alles. We maken verschillende gerechten, het is wel 

een driegangenmenu hè. Ze zeggen dat ik de 

lekkerste gehaktballen ter wereld maak. We staan 

met ouderen in de keuken en eten dan gewoon 

lekker mee met de jonge gasten. Altijd tussen de 

mensen in en even een praatje maken. Die band 

met elkaar is heel leuk. Nee, dit had ik nooit willen 

missen!’ 

Mee-koken? 
Oma’s pop-up draait om ouderwetse gezelligheid met een 

vleugje traditie. Bij Oma’s pop-up, dat opduikt op verschillen

de locaties, bereiden senioren lekkere maaltijden onder 

leiding van een chef-kok. Houdt u ook van koken en een 

gezellig praatje? Neem dan contact op via 

www.omaspopup.nl. 

… of zelf boven
 het fornuis 
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Stijlvast
ouder worden 

Liepen senioren (ooit noemden we die 


bejaarden) vroeger steevast in ruime 


bloemetjesjurken of beige regenjassen, 


tegenwoordig kunnen ze concurreren 


met de hipste hipster. Fotograaf Jan van 


der Ploeg schoot in de stad een aantal 


fruitige exemplaren.
 

Bettina Oosterhof (69) Jetty Konigferander (71) 

Margot Odijk (65) Marianne Grootenboer (75) 
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Ben Akkerman (74) Mieke Sandifort (61) 
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Marianne Grootenboer (75) Anna Paans (73) Ton van Os (74) 

Lily Fortuin (78) Hans Wap (73) Jopie Bienfait (73) 

Margje van der Wal (71) 

Regina Bakboord (64) 

Imelden Buitenman (69) 
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‘Nu is het haar beurt 
om vertroeteld te 
worden!’ 
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FijnThuis
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‘Bedank de beul maar’
 
Sinds een val vorig jaar is mevrouw den Burger (88) slecht ter been. Ze heeft 
reuma in haar handen, waardoor ze niet veel meer zelf kan. Dochter Betty (63) 
is mantelzorger en komt elke dag langs en doet alles voor haar. 

‘Boodschappen doen, koken, schoonmaken, afspraken Vast schema 
maken met de dokter en het ziekenhuis, mee naar de Betty maakt geen gebruik van de faciliteiten die de 

afspraken; alles eigenlijk,’ somt Betty op. ‘Ik doe het graag. gemeente heeft voor mantelzorgers. ‘Mijn man haalt en 

Vroeger heeft mijn moeder goed voor mij gezorgd. Nu is brengt me, dus aan een parkeerkaart heb ik niets. En een 

het haar beurt om vertroeteld te worden.’ Betty ziet zichzelf Rotterdampas heb ik al. Een tramkaart zou wel handig zijn. 

helemaal niet als mantelzorger. ‘Ik ben haar dochter dus ik Maar ik doe dit omdat ik het wil en omdat het mijn plicht is. 

vind het vanzelfsprekend wat ik voor haar doe. Elke dag Ik vind wel dat meer mensen het zouden moeten doen. Uit 

ben ik hier. ’s Ochtends komt de thuiszorg om mijn moeder zichzelf  en niet omdat ouders erom vragen. Het is wel 

te wassen en haar steunkousen aan te doen. Verder doe ik belangrijk dat je een vaste weekindeling maakt. Vrijdag 

alles.’ schoonmaken, zaterdag wassen, zondag strijken. Want met 

een vast schema loopt alles soepeler.’ 

Een makkelijke man 
Twaalf  jaar lang had Betty een café aan de Beukelsweg. Niks te danken 
Zeven dagen per week werkte ze, alleen Eerste Kerstdag En mevrouw den Burger? Die is enorm blij met al die goede 

was ze dicht. Dus ze weet wat aanpakken is. Zelf  heeft ze zorgen. Ze bedankt haar dochter elke dag. ‘De beul’* zegt 

twee kinderen, zeven kleinkinderen en een achterkleinkind. Betty dan steevast. Dat is Rotterdams en betekent: het is al 

Hoe combineert ze zo’n druk gezin met de zorg voor haar goed, niks te danken. 

moeder? ‘Als ze me willen zien, komen ze allemaal hier

heen. Dat is gezellig ook. En ik heb gelukkig een makkelijke 

man. Die vindt alles goed.’ 

* De volledige uitdrukking luidt: ‘bedank de beul maar, dat hij zo lang van je kop is afgebleven’. 

De gemeente Rotterdam waardeert en ondersteunt mantelzorgers 
In Rotterdam zorgen duizenden mensen voor iemand uit hun familie of  vriendenkring. Als je dat doet, ben je mantel

zorger. Veel mensen zijn mantelzorger zonder het zelf  te weten. Ze verlenen wél onmisbare zorg en zijn daarmee 

van onschatbare waarde. Door hun inzet kunnen veel Rotterdammers, die extra zorg nodig hebben, thuis blijven 

wonen. Op de volgende pagina een overzicht van de belangrijkste regelingen die de gemeente heeft om mantel

zorgers te ondersteunen. 
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Hulp voor mantelzorgers 
Overzicht van de belangrijkste regelingen die de gemeente heeft om mantelzorgers te ondersteunen. 

Advies en ondersteuning 
Elk gebied (voorheen deelgemeente) heeft een VraagWijzer. Hier kunt u terecht 

voor informatie, advies en ondersteuning, ook op het gebied van mantelzorg. Een 

overzicht van VraagWijzers per gebied vindt u op www.rotterdam.nl/vraagwijzer of 

bel 14 010. 

Vervangende zorg 
De gemeente kan u helpen met vervangende zorg. Bijvoorbeeld met dagbeste

ding voor degene die u verzorgt of  bij het vinden van een logeerhuis waar hij of 

zij een paar nachten kan blijven. Zo staat u er niet meer helemaal alleen voor. 

Professionele hulp 
Denkt u dat professionele zorg nodig is? Bijvoorbeeld omdat degene voor wie u 

zorgt psychische problemen heeft, of  omdat hulp van een professionele 

verpleegkundige nodig is? VraagWijzer kan u verder helpen. 

Huishoudelijke hulp 
Als mantelzorger kunt u uw voordeel doen met tegoedbonnen waarmee u extra 

huishoudelijke hulp kunt inkopen voor degene die u verzorgt. Handig, bijvoor

beeld als u zelf  met vakantie gaat. 

Urgentie huurwoning 
Ook ondersteunt de gemeente bij het aanvragen van een urgentieverklaring. 

Wanneer degene die u verzorgt te ver bij u vandaan woont, kunt u voorrang 

krijgen op een woning bij elkaar in de buurt. Dit heet een urgentie-aanvraag. 

Parkeren in de buurt 
Wanneer degene voor wie u zorgt een WIZ- of  Wmo-indicatie heeft én in een 

gebied woont waar betaald parkeren geldt, kan hij of  zij een mantelzorgparkeer

vergunning aanvragen. Als mantelzorger parkeert u dan gratis in de buurt. Meer 

informatie of  direct aanvragen? Bel 14 010 of  bezoek de website 

www.rotterdam.nl/product:mantelzorgparkeervergunning. 

Gratis Rotterdampas 
Als mantelzorger kunt u een gratis Rotterdampas (incl. € 25 ov-tegoed) aanvra

gen. Hiermee kunt u meer dan 750 leuke dingen doen, gratis of  met korting, zie 

ook pagina 15. Voor de aanvraag van de pas heeft u een mantelzorgverklaring 

nodig. 

Wilt u de mantelzorgverklaring aanvragen of meer informatie? 
Kijk dan op www.rotterdam.nl/mantelzorg of bel 14 010 
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Vraag over zorg of geld? 
VraagWijzer 

Met mijn inkomen kan ik niet rondkomen, wat nu? Ik heb een geschil met het UWV, wat moet ik 
doen? Hoe kom ik aan een hulp in het huishouden? Met dit soort uiteenlopende vragen kunt u 
terecht bij VraagWijzer. 

VraagWijzer zit in alle gebieden van Rotterdam. Alle inwo

ners van Rotterdam kunnen bij VraagWijzer in hun gebied 

terecht met vragen over bijvoorbeeld geld en schulden, 

gezondheid en zorg, brieven en formulieren, activiteiten in 

de wijk, juridische kwesties, (vrijwilligers)werk en mantel

zorg. Ook als u problemen heeft met de Nederlandse taal, 

kan VraagWijzer u adviseren. 

Komt u bij VraagWijzer, dan gaat u met de medewerker om 

de tafel. Samen kijkt u wat er precies aan de hand is en wat 

de mogelijkheden zijn. Wat kunt u zelf  doen? Wat kunt u 

eventueel aan buren en familie vragen? Welke voorzienin

gen zijn er in uw wijk? U bepaalt zelf  welke oplossing het 

beste bij u past. 

Medewerkers van VraagWijzer zijn goed op de hoogte van 

de mogelijkheden in het gebied. Binnen VraagWijzer werken 

sociaal raadslieden, schulddienstverleners en Wmo

adviseurs, die u verder kunnen ondersteunen bij juridische 

problemen, schulden en Wmo-voorzieningen. Als er meer 

ondersteuning nodig is, kan VraagWijzer een zorg-

professional of  het wijkteam inschakelen. 

VraagWijzer is op drie manieren te bereiken: 

•	 op locatie. Uw postcode bepaalt bij welke VraagWijzer u 

moet zijn. Adressen en openingstijden staan op 

www.rotterdam.nl/vraagwijzer 

•	 via www.rotterdam.nl/vraagwijzer 

•	 door te bellen met 14 010 

Nederlandse taal verbeteren? 
Heeft u moeite met de Nederlandse taal of  kent u 

iemand die geen of  moeilijk Nederlands spreekt en 

leest? Ook dan kunt u bij VraagWijzer terecht. De 

medewerker kent de mogelijkheden bij u in de buurt, 

bijvoorbeeld voor een cursus of  een taalvrijwilliger. 
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De beste herinnering heeft Lou Wolfs (63) aan de slotnacht van het 
festival. ‘Bij zonsopgang speelde Pink Floyd het legendarische 
nummer Granchester Meadows, dat begint met vogelgefluit. De 
vogels in het Kralingse Bos begonnen te zingen op het 
moment dat de band ging spelen. Dat was echt een mystiek 
kippenvelmoment. Veel mensen waren die drie dagen trou

wens toch knetterstoned. Bij mij lukte het maar niet, ik stikte de 
moord als ik een blowtje probeerde. Mijn twee vrienden waren 

wel onder invloed en die vonden dat weer hilarisch natuurlijk.’ 

Gerard van Meerkerk (67) werkte destijds op 
Zestienhoven. Daar was de apparatuur van 
Pink Floyd en de Soft Machine aangekomen, 
maar de douane maakte problemen. Gerard: 
‘Ze waren bang dat de instrumenten in 
Nederland zouden verdwijnen, dus moesten ze 
door twee bekende personen in de gaten 
worden gehouden. Met een collega maakte ik 
een briefje waarop stond dat wij de Lucht
havendouanecontrolecommissie vormden en 
we escorteerden de instrumenten naar het 
Kralingse Bos. Douane blij – wij blij. We bleven 
op het podium staan, een beetje aan de 
zijkant, zogenaamd om de boel te 
bewaken. Onvergetelijk: ik luister nu 
nog steeds graag naar die bands.’ 

Woodstock 

in de polder

De zomer van 1970 bracht love, peace en happiness naar 
Rotterdam. Tijdens Popfestival Kralingen was het drie dagen 
lang feest in het Kralingse Bos. Honderdduizend jongeren 
bezochten er het Rotterdamse antwoord op Woodstock. Bijna 
een halve eeuw later blijken de herinneringen nog springlevend. 

4646 



 

 

 Bob van Persie (68) herinnert zich vooral de 
‘lieve sfeer’ van het festival. Zelfs de politie liep 
met een grote smile rond tussen de waterpijpen 

vertelt hij. ‘Ik stond er drie dagen met een 
tentje. Daar heerste echt de sfeer van 

love en peace. Dat was het over
heersende gevoel van het festival. 
Nergens rottigheid. Het was voor 
het eerst dat ik zoiets meemaakte. 

Dat sfeertje hoorde echt bij de jaren 
zeventig en is helaas nooit meer 

teruggekomen. En natuurlijk herinner ik 
me de optredens; vooral van Santana en Pink 
Floyd. Dat was het absolute hoogtepunt.’ 

Peter Schmidt (64) had geen 
geld voor een kaartje. Dus zwom 

hij er met een vriend naartoe. 
‘Eenmaal bij het festival aangekomen, 

mengden we ons gewoon tussen de zwem
mende reguliere bezoekers’, herinnert Peter 
zich. ‘Net toen Santana optrad gingen we aan 
wal. We wisten niet wat we zagen. Het leek wel 
een film. Al die vrije, dansende, blowende 
jongeren en die mellow sfeer. Het maakte een 
enorme indruk. Daar wilde ik bij horen. Vanaf 
dat moment liet ik mijn haar groeien en kocht ik 
hippe kleren. In 1973 hoorde ik bij de eerste 
lichting die in dienst mocht met lang haar.’ 
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Creativiteit gaat nooit met 
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‘Ik heb niet de luxe om 
te gaan rusten of 
reizen’ 

Julio Moreno Robles (75) is zo iemand bij wie je niet 
goed kunt kiezen: is hij nou een activistisch kunstenaar 
of kunstzinnig activist? In elk geval lijkt zijn maatschap
pelijke betrokkenheid minstens zo belangrijk als zijn 
werk in de kunst. 

Julio vluchtte begin jaren ’70 uit Chili vanwege de militaire 

dictatuur. ‘In Chili was ik al bezig in de kunst: grafisch werk, 

schilderen en tekenen. Kunst staat voor mij niet boven de 

maatschappij. Wij zijn allemaal een product van ons leven, 

onze opleiding en onze omstandigheden. Als je uit een 

familie komt die zich sterk maakt tegen onrecht, bepaalt dat 

alles. Dus ook je kunst.’ 

Chileense cultuur 
In Nederland maakte hij kennis met vele andere politiek 

geëngageerde mensen, zoals de Rotterdamse burge

meester André van der Louw, die zich inzette voor de 

opvang van Chileense vluchtelingen en het Salvador 

Allende Centrum oprichtte. Julio was vanaf  het begin, onder 

meer als bestuurslid, betrokken bij dit centrum, dat kinde

ren en volwassenen in aanraking wilde brengen met de 

Chileense cultuur. Daarnaast was hij vele jaren bestuurslid 

en penningmeester van de BBK, de Beroepsvereniging 

voor Beeldende Kunstenaars van Nederland. 

Onvolledige AOW 
‘Waarom ik op mijn 65e niet ben gestopt met werken? Nou, 

ten eerste omdat het niet in me opkwam, ik was gewoon 

bezig. En verder heb ik simpelweg niet de luxe om te gaan 

rusten of  reizen. Ik heb een onvolledige AOW en nauwelijks 

pensioen, dus ik heb al moeite het eind van de maand te 

halen met mijn geld. Gelukkig heb ik vroeger veel materiaal 

gekocht, daar kan ik nu mee verder. 

Elke dag dat het kan, ben ik bezig iets te maken. Mensen 

denken vaak dat het om de techniek gaat, maar veel 

belangrijker is de expressie. De mens is geen robot, maar 

een persoon die kan voelen. Iedereen wil graag de wereld 

begrijpen en uitleggen, en via kunst kan dat het beste. 

Zonder kunst bestaat de mens niet.’ 

Julio Moreno Robles schildert, tekent en maakt installaties. 
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Creativiteit gaat nooit met   

 

 

Niet iedereen kijkt reikhalzend uit naar zijn pensioen. 
Veel mensen gaan gewoon door na hun 65e. Soms 
omdat ze niet zonder kunnen, soms omdat ze het geld 
nodig hebben.pensioen 

‘Wat ik doe, beeldende kunst, tekenen, schrijven, dat is 
mijn léven! Het is het leukste wat ik kan bedenken. 
Natuurlijk zijn mijn kinderen en kleinkinderen ook mijn 
leven, maar ik kan niet zonder dit werk.’ 

Marianne Grootenboer (75) ademt bijna kunst. Vrijwel alles 

wat ze doet heeft ermee te maken. ‘Als ik te veel gewerkt 

heb en moe ben, ga ik bijvoorbeeld een jurk naaien. Maar 

halverwege wordt dat alweer een project, dan denk ik: wat 

kán ik hier allemaal mee!’ Ze groeide niet op met kunst, 

maar rolde er snel in toen op de kweekschool bleek dat ze 

talent had. Voor van alles. ‘Creativiteit zit nooit op één plek, 

dat is gewoon een losse kop hebben. Ik begon met beel

dende kunst omdat ik al vroeg kleine kinderen had. Met hen 

erbij ga je wel lekker zitten timmeren en tekenen, maar niet 

rustig zitten schrijven.’ 

Workaholic 
Later ging ze wel schrijven en illustreerde ze ook haar eigen 

kinderboeken. Ze had succes en publiceerde en expo

seerde veel. Daarnaast doceerde ze vele jaren aan de TU 

en de Kunstacademie. Op haar 63e stopte ze daarmee. 

‘Vóór ik echt oud werd, wilde ik me helemaal aan de kunst 

wijden. Ik ben een workaholic, dus rustig aan doen heeft 

me nooit getrokken. En reizen hoeft van mij ook niet. Alleen 

als het iets met kunst te maken heeft, zoals een weekje 

Berlijn of  Venetië.’ 

Verdriet en geluk 
Marianne vindt dat ze geboft heeft in het leven. ‘Ik kom uit 

een liefdevol nest, dat neem je mee. Ook was er werk in 

overvloed. En ik zei overal juichend ja op.’ Natuurlijk kende 

ze ook donkere tijden. Daarin bood haar werk houvast. 

Zoals na de dood van haar tweede echtgenoot, Peter Snoei. 

‘Ik kon het niet verkroppen: had ik net de leukste man ter 

wereld, ging hij dood! Toen ben ik gedichten gaan schrijven 

en mijn atelier in gegaan. Het hielp om op die manier bezig 

te zijn met mijn gedachten aan hem. Ik heb veel verdriet 

gehad, maar het zou erger geweest zijn zonder dit werk. 

Het is een groot geluk dat ik dat heb.’ 

Marianne Grootenboer tekent, schildert, schrijft en maakt 

objecten en installaties. www.mariannegrootenboer.nl 

‘Dat ik dit werk heb, 

is een groot geluk’
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Handige tips & adressen
 

woensdag vanaf  14.00 uur. 

BezigZijn 
OOPOEH 
Bij OOPOEH passen ‘opa’s’ en ‘oma’s’ op een huisdier. Zo 

hebben ouderen meer gezelschap en beweging, krijgen 

huisdieren aandacht en verzorging en hebben de baasjes 

een betrouwbare oppas. OOPOEH werkt door heel 

Nederland. Voor meer informatie, bezoek de website,  

www.oopoeh.nl of  bel 020-785 3745. 

Pluspunt Rotterdam 
Expertisecentrum voor senioren en participatie. Senioren 

kunnen er terecht voor inspirerende cursussen en 

projecten. Bezoek de website voor meer informatie en de 

activiteiten, www.pluspuntrotterdam.nl 
of  bel 010-467 1711. 

De Zilverlijn 
Service waarbij ouderen gebeld worden door een 

vrijwilliger. Wilt u als vrijwilliger aan de slag en ouderen 

bellen? Bel dan 030-656 7774. Of  zou het leuk vinden om 

zelf  regelmatig gebeld te worden door een vrijwilliger? Bel 

dan met 0800-1325. Kijk voor meer informatie op: 

www.ouderenfonds.nl 

Opzoomer Mee 
Ondersteuning van bewonersinitiatieven. Opzoomer Mee 

helpt bewoners bij initiatieven voor activiteiten in de straat. 

Voor meer informatie, kijk op www.opzoomermee.nl of  bel 

010-213 1055. 

Ontmoeten 
Huis van de Wijk 
Ontmoetingsplaats voor buurtbewoners. U kunt er 

bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen, een taalcursus volgen 

of  les in gezond eten of  bewegen volgen. Ook is er ruimte 

voor eigen initiatieven van bewoners. Rotterdam telt 

48 Huizen van de Wijk. 

Kijk op www.rotterdam.nl/huizenvandewijk voor een Huis 

van de Wijk in uw gebied, of  bel 14 010. 

Roze Salon Humanitas 
Ontmoetingsplaats waar LHBT’s, (Lesbiennes, Homo- en 

Biseksuelen, Transgenders) of  roze ouderen elkaar op een 

prettige en veilige wijze kunnen ontmoeten. Locatie Noord: 

Bergwegplantsoen, elke woensdag open inloop, van 13.30 

tot 16.30 uur en elke vrijdag van 14.00 tot 16.30 uur. 

Locatie Hoogvliet: Othelloweg 377-379, wekelijks op 
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Advies- en meldpunt verwarde 
personen 
Meldpunt voor Rotterdammers die zich zorgen maken om 

iemand met verward gedrag. Bent u ongerust over iemand 

in uw buurt met psychische problemen? Of  om uw oudere 

buurvrouw, die de deur niet meer de deur uitkomt of 

belangrijke dingen vergeet? Bel dan met het advies- en 

meldpunt: 010-267 0700, 24 uur per dag. U kunt advies 

vragen en melden. 

OSO-Rotterdam 
Belangenbehartiging voor Rotterdamse ouderen. 

Samenwerkingsverband van de KBO, PCOB en de 

Rotterdamse Ouderen Bond. Bezoek de website voor meer 

informatie www.osorotterdam.nl of  bel 010-466 7626. 

Ouderen Ombudsman 
Onafhankelijke vraagbaak om ouderen op weg te helpen bij 

vragen over uiteenlopende onderwerpen als wonen, zorg, 

welzijn, mobiliteit of  geldzaken. Kijk voor meer informatie op 

www.ouderenombudsman.nl of  bel 0800-1325. 

Roze 50+ 
Ondersteunt en stimuleert Roze 50-plussers en hun 

initiatieven. Roze 50+ wil de leefsituatie, de gezondheid en 

het welzijn van LHBT’s verbeteren door bundeling van 

kennis en ervaring en belangenbehartiging. Kijk voor meer 

informatie op www.roze50plus.nl 

Buurtscoot van Wilskracht Werkt 
Verhuurservice van scootmobiels. Wilt u op pad maar heeft 

u problemen met lopen? En bent u woonachtig in gebied 

Noord, Overschie of  Delfshaven? Probeer dan eens de 

scootmobiel via de verhuurservice van Wilskracht Werkt. 

Kijk voor meer informatie op www.wilskrachtwerkt.nl 
of  bel, 010-306 01 00. 

Sensoor 
Hulplijn voor mensen die behoefte hebben aan een 

vertrouwelijk gesprek. In het holst van de nacht, in de 

vroege ochtend of  op een feestdag. Sensoor is dag en 

nacht en het hele jaar door bereikbaar, via de website, 

www.sensoor.nl of  telefonisch, 010-436 23 23. 
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VGZ Rotterdampakket 
Complete zorgverzekering voor Rotterdammers met een 

laag inkomen. Ruime vergoedingen en een eigen risico van 

slechts 50 euro. Dus geen onverwachte hoge zorgkosten. 

Want in de premie die u elke maand betaalt, is voor het 

overige eigen risico een premiebedrag opgenomen. Meer 

informatie of  aanmelden? Kijk op www.vgz.nl/rotterdam 
of  bel gratis met 0800-401 0105. 

51 

Raad&Daad 

Vervoer 



65+ Ouder worden en actief 
blijven in Rotterdam 


	Structuurbladwijzers
	65+Ouder worden en actief blijven in Rotterdam Samen op stap? Vind elkaar met Kluppen Sporten maakt blij Aanschuiven of zelf boven het fornuis 
	FiftyFit .
	FiftyFit .
	Tineke (79)        ‘Ik houd van alle sporten. Vroeger voetbalde ik graag met mijn zes broers en ik heb altijd aan gymnastiek en tennis gedaan. Daarin heb ik het zelfs tot clubkampioen geschopt! Door rugklachten moest ik met tennis stoppen en ben ik gaan zwemmen. Ik vind het erg leuk; je ontmoet andere mensen en Eddy doet het geweldig. Hij geeft goede oefeningen en houdt het ook heel gezellig.’ Rotterdam telt vijftien zwembaden, waar u terecht kunt voor bijvoorbeeld banen zwemmen en vrij zwemmen. Er zijn ook
	Elly (72) 
	Elly (72) 
	‘Ik kom hier al zo’n dertien jaar. We hebben veel plezier met elkaar. Soms drinken we achteraf koffie met een paar mensen, soms met de hele groep, bijvoorbeeld als er iemand jarig is. Als er een tijdje geen zwemmen is, in de vakanties bijvoorbeeld, voel ik me stijf. En dat terwijl ik verder ook best beweeg: ik wandel en ik woon in een huis met trappen.’ 

	De meeste zwembaden hebben speciale zwem- of beweeguurtjes voor ouderen. Zoals het FiftyFit-uurtje in het Van Maanenbad in Rotterdam-Noord. 
	Eddy (30) ‘Het is superleuk om met deze groep te werken. Ik doe dit nu zeven jaar en de meesten ken ik al heel lang. In de vakantie zijn er wat minder mensen; meestal is de groep groter en zijn er ook een paar mannen bij. Als iemand ziek is sturen we een kaartje. En een nieuwe deelnemer wordt meteen in de groep opgenomen. Het is net één grote familie!’ 
	Ans (91) ‘Ja, ik ben de oudste van het gezelschap. Zo’n zeven jaar geleden kreeg ik twee nieuwe knieën. Het was toen extra belangrijk om goed te bewegen. Mijn buurvrouw kwam hier al en die zei: ga lekker mee. Dat heb ik gedaan en ik vind het erg leuk. De groep kent elkaar maar wisselt ook wel, er gaan mensen weg en er komen mensen bij.’ 
	Ida (77) 
	Ida (77) 

	‘Wegens een moeilijke situatie thuis zocht ik een paar maanden geleden afleiding. Toen ik las over aquajoggen in het Van Maanenbad, ben ik eerst een keer gaan kijken. De week daarna heb ik de stoute schoenen aangetrokken en heb ik meegedaan. Ik werd meteen opgenomen in de groep, heel gezellig. Nu ik regelmatig ga, merk ik ook dat mijn spieren soepeler worden.’ 
	Fotografie: Hannah Anthonysz 
	Fotografie: Hannah Anthonysz 

	lessen en activiteiten voor senioren, zoals FiftyFit en Meer Bewegen voor Ouderen. Meer informatie: 
	www.rotterdamzwemt.nl 

	65+. 
	Colofon 
	Colofon 
	65+ magazine is het blad van de .gemeente Rotterdam voor mensen die in .2016 en 2017 de AOW-gerechtigde .leeftijd bereiken. Zij krijgen het blad .toegestuurd op hun huisadres. Het .magazine is ook digitaal beschikbaar: ./ .65plusmagazine2016-2017. 
	www.rotterdam.nl

	Hoofdredactie: Yvonne Kremer. (Eind)redactie: Evelien Boender, Annette .Hage, Annemarie Los, Claudie Post, .Emmely Samson, Marjon van Schie, .Miranda Spek, Lillian Suurmeijer, .Marjanne Wondergem. Vormgeving: Patricia Duguet. Druk: Veenman+. Oplage: 7.500.. 
	Cover: Kluppers Piet en Wilma op het .dak van het Groothandelsgebouw.  Lees .hun verhaal op pagina 14 en 15. Op de .achterpagina: v.r.n.l. Shrinita Parmessar, .Sonja de Zeeuw, Ellen van Kampen en .Karel Slot. .Coverfotografie: Jan van der Ploeg. 
	Geactualiseerde herdruk, december 2017 
	Dit 65+ magazine is een geactualiseerde herdruk van de uitgave uit 2016. De redactie heeft, waar mogelijk, iedereen die aan het woord komt of op de foto staat, geïnformeerd. Vermelde leeftijden zijn in deze editie niet aangepast. 
	Wilt u reageren op een artikel of heeft u vragen aan de redactie? Mail dan naar 
	65plusRSO@rotterdam.nl 

	Fotografie: Jan van der Ploeg 
	Beste lezer, 

	U bent 65 of u wordt dat binnenkort. De kans is groot dat er in uw leven veel zal 
	veranderen. U krijgt AOW en als het meezit ook nog wat pensioen. U valt in andere regelingen en heeft recht op andere voorzieningen dan vóór uw 65e. Als u stopt met werken valt de vaste, dagelijkse structuur weg. Hetzelfde geldt voor de vanzelfsprekende contacten met collega’s. Het verschilt natuurlijk per persoon hoe 
	dit eruit ziet. Iedereen beleeft het anders en zal anders omgaan met de (nieuwe) vrijheid. Maar dat er dingen veranderen is duidelijk. 
	Als wethouder voor zorg en welzijn vind ik het belangrijk dat u als 65-plusser ook in 
	deze nieuwe levensfase met plezier in Rotterdam woont. Daarbij hoort dat u zo veel 
	mogelijk actief en gezond blijft, een fijne woonomgeving heeft en betekenisvolle sociale contacten onderhoudt. Als voormalig fysiotherapeut weet ik hoe belangrijk in 
	beweging blijven is. Voor de gezondheid, maar ook omdat u nieuwe mensen ontmoet en, wie weet, nieuwe vrienden maakt. 
	Dit magazine is bedoeld om u op weg te helpen bij het invullen van uw nieuwe leven. Om u te inspireren laten wij mensen aan het woord die al ervaring hebben met actief ouder worden. U zult zien dat iedereen dat weer anders aanpakt. Door actief te gaan sporten, door creatief bezig te zijn of door vrijwilligerswerk te doen. 
	Daarnaast is dit blad ook bedoeld om te informeren. Er staan artikelen in over gemeentelijke regelingen die het u makkelijker kunnen maken om actief te blijven, en tips over (regel)zaken die aan de orde zijn in deze levensfase. Een actief leven na 
	uw pensioen is fijn voor u, maar zeker ook belangrijk voor Rotterdam. Uw generatie 
	heeft deze stad opgebouwd en die kennis en ervaring laten we niet graag verloren gaan! 
	Ik wens u veel leesplezier en nog veel gezonde en actieve levensjaren. 
	Sven de Langen, wethouder onderwijs, jeugd en zorg 
	Sven de Langen, wethouder onderwijs, jeugd en zorg 
	Figure
	Inhoud 
	Inhoud 
	Figure
	BezigZijn 
	Figure
	Raad&Daad. 
	EvenUit. 
	Figure
	FijnThuis. 

	Bijzonder hoogleraar Anja Machielse over ouder worden 
	Bijzonder hoogleraar Anja Machielse over ouder worden 
	6 

	FiftyFit: Rotterdam zwemt 
	2. Het Danspaleis .
	8. Vrijwilligers op bezoek bij 75-plussers .
	12. Rotterdammers over hun favoriete sport .
	18. Rotterdammers en het geloof 20. Lekker bezig 30. Senioren van nu 40. Creativiteit gaat nooit met pensioen 48. 
	Pensioen 10. Levenstestament of volmacht?  23 .Vervoer .36. Hulp voor mantelzorgers. 
	44. Vraag over zorg of geld? VraagWijzer 45. Handige tips en adressen 50. 
	Figure

	Op stap met Klup en de Rotterdampas 14. Voor niks, nakkes, nada: gratis uitjes in Rotterdam 26 .Zondagochtendconcert in de Doelen 34. Samen eten, samen koken 38. 
	Veilig thuis in eigen huis 16. Sociale media 24. Woonplezier: baas in eigen huis 28. Mantelzorger Betty. 
	Figure

	42. 
	42. 

	Vroeger&Nu Woodstock in de polder 46 Illustratie: Patricia Duguet 

	‘De nieuwe ouderen zien de bui al hangen’ 
	‘De nieuwe ouderen zien de bui al hangen’ 
	Anja Machielse, bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen 

	‘Elkaar kennen maakt al het verschil’ 
	‘Elkaar kennen maakt al het verschil’ 
	Niemand wil een eenzame oude dag. Maar hoe voorkom je die als steeds meer mensen 
	wegvallen en je wereld steeds kleiner wordt? Anja Machielse, bijzonder hoogleraar 
	Empowerment van Kwetsbare Ouderen, adviseert de gemeente over de aanpak van 
	eenzaamheid. 
	eenzaamheid. 
	Maar liefst 49 procent van de Rotterdammers voelt zich eenzaam. Het maakt mensen kwetsbaar en kan leiden tot allerlei lichamelijke en psychische klachten. Daarom heeft de gemeente het bestrijden ervan hoog in het vaandel staan. 
	Oog voor elkaar 
	Oog voor elkaar 
	‘De vraag is: hoe kan de gemeente sociale verbanden in de stad stimuleren, zodat mensen weer wat meer naar elkaar omkijken’, begint Anja. ‘Want de gemeente kan het probleem niet alléén oplossen. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Daarom stimuleert de gemeente bijvoorbeeld Lief-en Leedstraten. Daar zijn er inmiddels 540 van in Rotterdam. In die straten hebben de bewoners meer oog voor elkaar. Het hoeft maar heel klein te zijn, iedereen kan meedoen. Elkaar kennen en elkaar groeten maakt al het vers


	‘Denk na over je toekomst’ 
	‘Denk na over je toekomst’ 
	‘Denk na over je toekomst’ 
	Investeer in contacten 
	De gemeente roept dus alle Rotterdammers op om samen de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan. Volgens Anja kun je ook veel zelf doen om het te voorkomen. ‘Realiseer je tijdig dat je mogelijkheden om activiteiten te ondernemen minder worden. Investeer daarom in je huidige en in nieuwe contacten. Je wereld wordt kleiner naarmate je ouder wordt. Als je niet meer zo mobiel bent, moet je dus vooral investeren in contacten in je directe omgeving, op straatniveau. Daar heb je later profijt van. Weet wie je buren z
	De gemeente roept dus alle Rotterdammers op om samen de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan. Volgens Anja kun je ook veel zelf doen om het te voorkomen. ‘Realiseer je tijdig dat je mogelijkheden om activiteiten te ondernemen minder worden. Investeer daarom in je huidige en in nieuwe contacten. Je wereld wordt kleiner naarmate je ouder wordt. Als je niet meer zo mobiel bent, moet je dus vooral investeren in contacten in je directe omgeving, op straatniveau. Daar heb je later profijt van. Weet wie je buren z
	heb oog voor wie er om je heen wonen. Elkaar kennen geeft al een gevoel van veiligheid, van ergens bij horen.’ 



	Wees creatief 
	Wees creatief 
	‘Daarnaast is het belangrijk je sociale netwerk op orde te houden. Koester familie en vrienden. En denk na over je toekomst; hoe wil je dat die er uitziet? Hoe wil je leven en wonen als je straks ouder bent? Je kunt met een aantal gelijkgestemden bij elkaar gaan wonen of samen zorg inkopen bijvoorbeeld. Wees creatief! En overdenk vooral de situatie nu de noodzaak er nog niet is. Mensen die nu hoogbejaard zijn, hebben vaak nog voor hun ouders gezorgd. Dat was heel normaal. Dat is nu niet meer vanzelfspreken
	Iedereen kan iets betekenen voor anderen. Dat hoeft niet ingewikkeld of ingrijpend te zijn. Een praatje maken met de buurman of een beetje persoonlijke aandacht geven. Het lijkt misschien klein en onbenullig, maar het kan voor anderen het verschil maken. Kijk voor informatie over de gemeentelijke campagne op: 
	www.rotterdam.nl/iklaatjenietalleen

	Fotografie: Hannah Anthonysz 
	Figure
	BezigZijn. 

	‘Wat een heerlijke energie’. 
	‘Wat een heerlijke energie’. 
	Neem een enthousiaste platendraaier, een rijdend discomeubel, een goedgevulde koffer met ouwe krakers, en je bent terug in de tijd. Als het Danspaleis neerstrijkt in het Westervolkshuis in Spangen gaat het er helemaal los. 
	Neem een enthousiaste platendraaier, een rijdend discomeubel, een goedgevulde koffer met ouwe krakers, en je bent terug in de tijd. Als het Danspaleis neerstrijkt in het Westervolkshuis in Spangen gaat het er helemaal los. 
	‘Met de muziek van toen gaan we dansen, zingen en er iets moois van maken’, roept platendraaier Suna. Bij het eerste plaatje kijken gasten elkaar lachend aan. ‘Nou, zullen we dan maar?’ Een dame stapt kordaat de dansvoer op die al gauw volstroomt. Luidkeels wordt meegezongen met ‘Kleine Greetje uit de polder’ terwijl armen de lucht ingaan. 
	In beweging 
	Aad van den Enden (66) kijkt liever toe. ‘Ik ben geen danser. Toch is het leuk en gezellig. En je ziet anderen.’ Aad is net als vele anderen via Annie’s Eetclub* bij de dansmiddag beland. Zo ook Sija Schorel (71). ‘Ik heb ook nooit leren dansen’, vertelt Sija. ‘Maar ik doe gewoon mee hoor.’ Ze is vrijwilliger bij de Wijkwijzer in Spangen en organiseert ouderenmiddagen voor ouderenorganisatie PCOB. ‘In beweging komen is zo belangrijk’, benadrukt ze. 

	‘Dit houdt je jong’, zegt Jannie (83) als ze even uitrust. ‘Zoiets moeten ze bij ons in het complex ook eens organiseren. De 71-jarige Elly heeft gezondheidsproblemen en weet niet wat ze aankan. ‘Als levenslustig type is dat wennen hoor.’ Een gastheer verleidt haar toch tot een dans. Met de Sirtaki krijgt Suna de voeten steeds sneller van de vloer. ‘Wat een heerlijke energie’, galmt de dj. 
	Vrijheid 
	Veel bekijks heeft Jan Voorwinden (92) die volledig opgaat in de muziek. ‘De muziek voelen en dansen zoals het je uitkomt, die vrijheid is heerlijk’, vertelt Jan bij een glaasje rode wijn. ‘Mensen, beweeg! Zo’n middag is hartstikke leuk en je bent er helemaal uit.’ Een andere gast bezoekt de dansmiddagen alleen als de tram er komt, zoals hier in Spangen. ‘Ik heb trouwens niet eerder met een agente gedanst.’ Hij wijst naar wijkagente Karin de Groen (44) die ook even de heupen losgooit. ‘Ik heb de 65 nog nie
	Een bijna 100-jarige man die in zijn rolstoel zwiert en draait, krijgt een kleurrijke pluim. ‘Hij staat nog volop in het leven, daar houden we van’, roept Suna. Ook lof voor Sija voor haar vrijwilligerswerk en inzet voor ouderen. Na een polonaise rondt het Danspaleis toch echt af. ‘We gaan nog niet naar huis’, neuriet 
	Een bijna 100-jarige man die in zijn rolstoel zwiert en draait, krijgt een kleurrijke pluim. ‘Hij staat nog volop in het leven, daar houden we van’, roept Suna. Ook lof voor Sija voor haar vrijwilligerswerk en inzet voor ouderen. Na een polonaise rondt het Danspaleis toch echt af. ‘We gaan nog niet naar huis’, neuriet 
	een gast als de muziek is opgehouden. En dat klopt. De meesten blijven in het pand voor Annie’s Eetclub: vaste prik op maandagavond. 

	Figure
	* Bij Annie’s Eetclub in het Westervolkshuis kunnen gasten voor een klein bedrag aanschuiven voor lekker (en gezond) eten én gezelligheid, zie  of bel 06-2565 7682 
	* Bij Annie’s Eetclub in het Westervolkshuis kunnen gasten voor een klein bedrag aanschuiven voor lekker (en gezond) eten én gezelligheid, zie  of bel 06-2565 7682 
	www.stichtingannieverdoold.nl




	Een Praatje en een Plaatje 
	Een Praatje en een Plaatje 
	Minder mobiel? Vrijwilligers van het Danspaleis bouwen een klein feestje in uw eigen huiskamer en nemen plaatjes mee met muziek van vroeger. Dé manier om een praatje te maken. Ook een plaatje met een praatje? Kijk op 
	www.hetdanspaleis.com  

	Het Danspaleis bezoekt buurtlocaties en zorginstellingen (vooral in Rotterdam en Amsterdam), zie 
	www.hetdanspaleis.com   

	De heupen los in het Danspaleis 9 Fotografie: David Rozing 
	Raad&Daad. 

	Pensioen 
	Pensioen 
	Ons pensioenstelsel is ingewikkeld en verandert regelmatig. 
	AO WPENSIOEN Het is een woud van regels, afspraken en verzekeringen. Om u op weg te helpen vindt u hier tien veelgestelde pensioenvragen en -antwoorden. 4. Hoeveel AOW krijg ik? De bedragen van de AOW-uitkering worden elk half jaar aangepast. Het bedrag is verschillend voor een alleenstaande en (echt)paren, zie www.svb.nl. De hoogte ervan is afgeleid van het minimumloon en wordt ook geïndexeerd. Als u vijftig jaar in Nederland heeft gewoond voorafgaand aan uw AOW-leeftijd, ontvangt u honderd procent AOW. Vo
	Sect
	Figure

	OWPENSIOEN 5. Hoeveel pensioen ontvang ik? Uw aanvullende pensioen is per persoon verschillend. Het is afhankelijk van uw eigen werkverleden en de pensioenopbouw die daarbij hoorde. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien hoeveel AOW en aanvullend pensioen u persoonlijk kunt verwachten. 10. Waar vind ik meer informatie over mijn pensioen? Voor alle informatie over uw pensioen kunt u terecht bij uw eigen pensioenfonds. Komt u hier niet verder of heeft u vragen over pensioen in het algemeen? Op de website
	OWPENSIOEN 5. Hoeveel pensioen ontvang ik? Uw aanvullende pensioen is per persoon verschillend. Het is afhankelijk van uw eigen werkverleden en de pensioenopbouw die daarbij hoorde. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien hoeveel AOW en aanvullend pensioen u persoonlijk kunt verwachten. 10. Waar vind ik meer informatie over mijn pensioen? Voor alle informatie over uw pensioen kunt u terecht bij uw eigen pensioenfonds. Komt u hier niet verder of heeft u vragen over pensioen in het algemeen? Op de website
	te hebben op het AOW-tegoed? Vraag het dan na maart 2018 aan via het aanvraagformulier op www.rotterdam.nl/aowtegoed. 

	BezigZijn. 
	‘De bezoekdagenzijn topdagen’ 
	‘De bezoekdagenzijn topdagen’ 
	Op huisbezoek bij Rotterdamse 75-plussers. Praten over de kwaliteit van hun leven. 
	Fijne gesprekken, met een kopje koffie of thee en vaak ook iets lekkers erbij. 
	Vrijwilligers Frans Malais (69) en Rien Ott (70) doen het graag. 
	Beiden zijn geboren en getogen Rotterdammers. Na een werkzaam leven als belastingambtenaar is Rien Ott sinds twaalf jaar met pensioen: ‘Vorig jaar vertelde een vriend over de huisbezoeken aan 75-plussers die de gemeente organiseert. Het sprak me direct aan. Ik wil in mijn vrije tijd graag iets doen voor mijn medemens.’ Frans Malais stopte vier jaar geleden met zijn huisartsenpraktijk. ‘Maar niet om achter de geraniums te gaan zitten’, lacht hij. ‘Ik heb 38 jaar als huisarts gewerkt, waarvan 28 in de Afrikaa
	Beiden zijn geboren en getogen Rotterdammers. Na een werkzaam leven als belastingambtenaar is Rien Ott sinds twaalf jaar met pensioen: ‘Vorig jaar vertelde een vriend over de huisbezoeken aan 75-plussers die de gemeente organiseert. Het sprak me direct aan. Ik wil in mijn vrije tijd graag iets doen voor mijn medemens.’ Frans Malais stopte vier jaar geleden met zijn huisartsenpraktijk. ‘Maar niet om achter de geraniums te gaan zitten’, lacht hij. ‘Ik heb 38 jaar als huisarts gewerkt, waarvan 28 in de Afrikaa
	Samen hebben Frans en Rien de afgelopen twee maanden met zo’n vijftien 75-plussers in Bloemhof gesproken. Rien: ‘We zijn aan elkaar gekoppeld en het prettige van het samendoen is dat we elkaar kunnen aanvullen. Ook inhoudelijk, want we krijgen regelmatig vragen over financiële zaken of gezondheidskwesties. Die kunnen we ieder vanuit onze eigen expertise beantwoorden. We zijn goed op elkaar ingespeeld en dat is echt heel fijn.’ Frans: ‘Over het algemeen reageren de mensen die we interviewen heel direct. Ec
	Zoek elkaar. Vind elkaar. Rotterdammersvoorelkaar 

	dingen als verdriet, verlies en eenzaamheid. De vragenlijst gebruiken we als leidraad voor de gesprekken. Een van de laatste vragen gaat over eenzaamheid. Die hoef je eigenlijk niet meer te stellen. Meestal is gaandeweg het gesprek al duidelijk geworden of iemand eenzaam is of niet.’ 
	Frans: ‘Ook heel fijn aan dit vrijwilligerswerk is dat we onze eigen tijd kunnen indelen. We plannen zo’n twee bezoeken per week en zijn er allebei ongeveer acht uur per week mee bezig.’ Rien: ‘In Bloemhof zijn alle 75-plussers bezocht. Na de zomer gaan we hopelijk weer aan de slag, misschien wel in de Afrikaanderwijk. Daar heeft Frans jarenlang gewerkt, dus dat zou erg leuk zijn.’ 
	Zowel Frans als Rien zijn heel positief over hun vrijwilligerswerk. Rien: ‘Het geeft mij veel voldoening, zeker ook door de warme reacties van mensen. Om te horen dat ze het leuk vinden als je nog een keer terugkomt. Als ik dan thuiskom denk ik: mooi dat ik dit gedaan heb.’ Frans: ‘De bezoekdagen zijn topdagen. Het begint al met de plezierige wandeling met Rien naar Bloemhof. Onderweg drinken we in een patisserie de allerlekkerste koffie met een stukje baklava erbij. De hartelijke ontvangst bij de mensen th
	Ook vrijwilliger worden? Of zoekt u juist hulp? Zoek en vind elkaar met behulp van ‘Rotterdammersvoorelkaar’, een online ontmoetingsplaats voor iedereen die wil helpen of juist wat hulp kan gebruiken. Het kan allemaal via Rotterdammersvoorelkaar. Zo werkt het: -maak een profiel aan op , aanmelden is gratis en zo gepiept -geef aan wat u zoekt of waarmee u iemand wilt helpen -kom eenvoudig en veilig met elkaar in contact Ga naar , meld u aan en maak het verschil! 
	www.rotterdammersvoorelkaar.nl
	www.rotterdammersvoorelkaar.nl

	Fotografie: David Rozing 
	Fotografie: David Rozing 

	‘Je doet iets voor een ander en krijgt energie en dankbaarheid terug. Een win-winsituatie.’ 
	‘Je doet iets voor een ander en krijgt energie en dankbaarheid terug. Een win-winsituatie.’ 
	EvenUit. 

	‘Een leuke manier om mijn vriendenkring uit te breiden’ 
	‘Een leuke manier om mijn vriendenkring uit te breiden’ 
	Daar zit je dan als kersverse senior. Genoeg vrije tijd om leuke dingen te doen, een Rotterdampas om die dingen betaalbaar te maken, maar niet altijd iemand om mee op stap te gaan. Voor die kwestie is nu een oplossing: Klup. Een app waarmee u in een mum van tijd uw kennissenkring uitbreidt. 
	‘Ik las over Klup in de krant’, vertelt Piet Boschman (69). ‘Ik vond het goed omschreven, want het ging om een app voor senioren.’ Hij lacht: ‘Dat klinkt toch alweer aardiger dan bejaarden! Ik dacht meteen: dat is wat voor mij. Een leuke manier om mijn vriendenkring uit te breiden.’ Wilma van Buuren–Moi-Thuk-Shung (70) was op een bijeenkomst over het leren omgaan met computer en smartphone. ‘Toen waren Michiel en Michelle, de initiatiefnemers van Klup, er ook. Ze hielpen meteen om de app te installeren.’ 
	‘Ik las over Klup in de krant’, vertelt Piet Boschman (69). ‘Ik vond het goed omschreven, want het ging om een app voor senioren.’ Hij lacht: ‘Dat klinkt toch alweer aardiger dan bejaarden! Ik dacht meteen: dat is wat voor mij. Een leuke manier om mijn vriendenkring uit te breiden.’ Wilma van Buuren–Moi-Thuk-Shung (70) was op een bijeenkomst over het leren omgaan met computer en smartphone. ‘Toen waren Michiel en Michelle, de initiatiefnemers van Klup, er ook. Ze hielpen meteen om de app te installeren.’ 

	Piet laat zien hoe het werkt. ‘Kijk, zodra ik de app open begint het met: goedemorgen Piet, of goedemiddag. Bij Omschrijving vul je wat gegevens in: je naam, geboortedatum, hobby’s en een korte beschrijving. Je kunt ook een foto van jezelf toevoegen, of een andere afbeelding. Bij Interesses vink je aan wat je leuk vindt om te doen, bijvoorbeeld fietsen of wandelen, naar de film gaan, of gewoon lekker lunchen. Bij Klup vul je vervolgens in wat voor iemand je zoekt, bijvoorbeeld man of vrouw of beiden, leefti
	Figure
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	Fotografie: David Rozing 
	Piet heeft inmiddels al met verschillende Kluppers leuke dingen gedaan. ‘Je stuurt eerst wat berichtjes, het advies is om niet meteen je telefoonnummer te geven’, vertelt hij. ‘Toch wilde Wilma eerst bellen, een soort stemtest, haha.’ Daarna spraken ze af om met de Rotterdampas een gratis tocht met de Spido te maken. De ontmoeting was een hele schok, vooral voor Piet: ‘Vanwege het mooie weer was ik nogal zomers gekleed. Komt Wilma eraan, in een prachtige witte outfit! Zit ik daar in mijn korte broek…’ Wilma
	Appen en andere digitale zaken 
	En denkt u: ik wil graag leuke dingen doen, maar dan wel samen met iemand? Probeer dan Klup, de app voor senioren,  of download de app in de AppStore of via Google Play. Vindt u het ingewikkeld, zo’n app? U kunt altijd hulp vragen in de Centrale Bibliotheek (zie pagina 25). 
	www.kluppen.nl


	Rotterdampas: veel plezier voor weinig geld 
	Met een Rotterdampas kunt u heel veel leuke dingen doen voor bijna geen geld. Gratis naar het 
	museum, de film, het zwembad, de Euromast en de Spido. Gratis ijsjes en koffie. Met fikse korting naar Blijdorp of het Plaswijckpark, of korting op een leuke 
	dagtocht naar plaatsen als Valkenburg of Knokke. Maar ook sporten met korting, zoals tafeltennis, en workshops en cursussen die u gratis of met korting kunt doen. 
	De Rotterdampas is altijd geldig van 1 maart tot 1 maart. De standaardprijs voor 65-plussers is 20 euro. Maar als u van een minimuminkomen (zie website) moet rondkomen, is de prijs maar 5 euro. Voor meer informatie: 
	www.rotterdampas.nl 

	Een Rotterdampas bestellen of verlengen kan: 
	-.via  (bestellen met DigiD) 
	www.rotterdampas.nl/shop

	-.bij de Rotterdampaswinkel, Centrale Bibliotheek, 
	Hoogstraat 110, tel 010-498 4666 
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	FijnThuis. 

	Veilig thuis in eigen huis. 
	Veilig thuis in eigen huis. 
	Vrijwel iedereen wil graag zo lang mogelijk thuis wonen. Ook de gemeente stimuleert Rotterdammers hierin. Meestal gaat dat – met soms wat aanpassingen – prima. Er zijn ook mensen die afhankelijk zijn van de goede wil van anderen. Maar jammer genoeg is niet iedereen te vertrouwen. 
	Zo ook in het geval van Jettie en haar moeder van 74 jaar. Jetties broer Koos was alcoholist en had psychische problemen. Om aan geld voor zijn verslaving te komen, klopte hij aan bij zijn moeder. Jettie: ‘Mijn moeder wilde dat geld niet geven, maar hij wist haar steeds te manipuleren.’ Het werd van kwaad tot erger. Toen Koos zijn moeder met een mes bedreigde, deed Jettie samen met haar moeder aangifte. Na een afgebroken gevangenisstraf liet Jetties moeder Koos toch weer binnen. Dit keer ging hij niet meer 
	Zo ook in het geval van Jettie en haar moeder van 74 jaar. Jetties broer Koos was alcoholist en had psychische problemen. Om aan geld voor zijn verslaving te komen, klopte hij aan bij zijn moeder. Jettie: ‘Mijn moeder wilde dat geld niet geven, maar hij wist haar steeds te manipuleren.’ Het werd van kwaad tot erger. Toen Koos zijn moeder met een mes bedreigde, deed Jettie samen met haar moeder aangifte. Na een afgebroken gevangenisstraf liet Jetties moeder Koos toch weer binnen. Dit keer ging hij niet meer 
	Schroom om te melden 
	Rotterdamse ouderen, maar ook familieleden, professionals en zorgaanbieders kunnen bij VTRR terecht als er vermoedens zijn van ouderenmishandeling/financieel misbruik. ‘Ouderen bellen zelden zelf’, legt Saskia Reinders van VTRR uit. ‘Zij schamen zich dat zij mishandeld of financieel misbruikt worden door hun echtgenoot, zoon of buurvrouw. Dus meestal trekken hun zorgverleners bij ons aan de bel.’ 
	Iets kleins 
	‘Het begint vaak met iets kleins, zoals geld dat verdwijnt zonder verklaring. Als je toch al boodschappen voor een oudere buurvrouw doet, is het makkelijk om te denken ‘Ach 
	‘Het begint vaak met iets kleins, zoals geld dat verdwijnt zonder verklaring. Als je toch al boodschappen voor een oudere buurvrouw doet, is het makkelijk om te denken ‘Ach 
	ik neem dat pak rijst ook mee.’ Als die buurvrouw dat niet merkt of er niets van zegt, is het verleidelijk om de volgende keer weer iets mee te nemen.’ 


	Oplossing op maat 
	Na een melding brengen de onderzoekers van VTRR in kaart wat er speelt. Reinders: ‘We gaan langs bij de oudere, praten met familie, vrienden en buren, de huisarts en andere zorgverleners. Al onze bevindingen leiden tot een conclusie over de situatie en de maatregelen die nodig zijn.’ In het geval van Jetties broer leidde dit tot de gesprekken waardoor hij het huis van zijn moeder verliet. ‘Het is mooi om te zien hoe snel we toen resultaat boekten’, zegt Reinders. 
	Voorbereiden op oudere dag 
	De medewerkers van VTRR werken vooral met ouderen van rond de 80 jaar. Hun gezondheid is vaak minder goed dan toen zij jong waren, en daardoor zijn zij afhankelijk van hun omgeving. ‘Dat maakt hen kwetsbaar voor misstanden’, vertelt Reinders. ‘Voor mensen die nog goed gezond zijn, is het belangrijk om nu alvast na te denken over wat er moet gebeuren als de gezondheid verslechtert. Denk bijvoorbeeld aan een levenstestament of volmacht.’ Meer hierover leest u op pagina 23 van dit magazine. 
	Melden 
	Heeft u of iemand in uw omgeving te maken met  financieel misbruik, verwaarlozing of mishandeling? Neem dan contact op met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) op 0800-2000 (gratis 24/7 bereikbaar). Dat kan ook anoniem. Een deskundige medewerker van Veilig Thuis kijkt samen met u welke hulp nodig is om het misbruik te stoppen. Kijk ook op: 
	www.veiligthuisrr.nl 

	Fotografie: Jan van der Ploeg 
	Fotografie: Jan van der Ploeg 

	Tips veilig wonen 
	Tips veilig wonen 
	Denk alvast na over wie uw financiën gaat regelen als u dat zelf niet meer kunt. Praat erover met uw kinderen of een 
	Figure

	betrouwbare persoon in uw omgeving. 
	Heeft u iemand die u helpt met de boodschappen? Vraag 
	Figure

	daar dan een aparte pinpas met een klein saldo voor aan en blokkeer de mogelijkheid om rood te staan. 
	L
	LI
	Lbl
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	Bewaar geen grote geldbedragen in huis. 

	LI
	Lbl
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	Berg uw portemonnee en pinpas goed op en het liefst niet bij elkaar. 

	LI
	Lbl
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	Laat geen onbekenden binnen. 

	LI
	Lbl
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	Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw telefoon of geld? Laat 


	mensen dan buiten wachten en doe uw deur dicht. Neem 
	nooit uw portemonnee mee naar de deur. Het is ook handig 
	om een klein geldbedrag vlakbij de voordeur neer te leggen. 
	Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen, terwijl u bij de voordeur staat te praten. 
	Figure
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	‘Sporten. 
	‘Sporten. 
	‘Sporten. 
	Meer energie, sterkere spieren, 
	een beter figuur en sociale 
	contacten. Yvonne Seelaar (72) 
	is nog altijd blij dat ze op fitness 
	is gegaan. Maar liefst drie keer .in de week vind je haar in de .sportschool.. 
	Yvonne heeft 49 jaar gewerkt en ging in 2009 .met pensioen. De laatste negen jaar werkte zij .bij een bergersmaatschappij. Een leuke, maar .zware baan. ‘Zeven nachten werken, zeven .dagen vrij. Ik moest even omschakelen toen ik .stopte. Na een half jaar was ik het thuiszitten .zat. Bij mij in de buurt zit Fitnesscentrum Noord .en ik ging eens informeren naar de mogelijkheden. Toen ik hoorde dat je van fitness energie .krijgt en een goed figuur, was ik snel om. Nu ga .ik drie keer in de week langs. De sfeer

	Figure
	 maakt blij’ 
	 maakt blij’ 
	Dirk Hoogendoorn (58) Henk Noordzij (68) Dirk Hoogendoorn (58) bokst sinds twee jaar met heel veel plezier. Hij voelt zich geweldig, zijn rugklachten zijn verdwenen en dat allemaal dankzij boks-trainingen. ‘Boksen is een geweldige conditiesport. Dat was wennen in het begin, want ik was niet sportief. Nu train ik twee keer in de week bij de Dutch Windmills* van boksvereniging Crooswijk. Trainers Ton en Cock focussen vooral op de techniek van de bokssport en zien erop toe dat niet op iemands hoofd wordt gesla
	Bewegen is gezond en houdt u fit! Zoek en vind .een sport of activiteit die bij u past. .Ontdek het sport- en beweegaanbod bij u in de .buurt op: 
	www.rotterdamsport.nl. 

	Fotografie: Jan van der Ploeg 
	Fotografie: David Rozing 
	Rotterdam is de stad van vele culturen en religies. Drie mensen vertellen wat hun geloof voor hen betekent. 
	Rotterdam is de stad van vele culturen en religies. Drie mensen vertellen wat hun geloof voor hen betekent. 
	‘Wat Hij doet is goed’ 
	‘Wat Hij doet is goed’ 
	Janny Suijker (65) werd in een oudgereformeerd nest geboren maar stapte over naar de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Zij gelooft in een liefdevolle god en niet in allerlei strenge regels die mensen zelf bedacht hebben. 
	Toen Janny 19 was ging ze jeugdwerk doen voor de hervormde kerk. ‘Daar ben ik het geloof anders gaan zien’, vertelt ze. ‘Niet meer zo streng, veel liefdevoller. Mijn geloof geeft me houvast, hoop en kracht. Daar bid ik voor. Maar het meest intensieve gebed voer ik op de fiets. Dan trek ik er een dag alleen op uit om in de natuur te fietsen en voer ik hele gesprekken met God. Vooral over verdrietige dingen. Dan vraag ik: waarom moet dit gebeuren, hoe moet ik hiermee omgaan? Er komt niet altijd een antwoord, 
	Het geloof is geen constante, volgens Janny. Het komt met pieken en dalen. ‘Soms heb je het gevoel dat je het helemaal zelf moet doen. Soms ben je gedachteloos met van alles bezig en is het geloof ver weg. Ik voer dan gesprekken met anderen maar denk: hoe zit het eigenlijk met jezelf? Dat is een soort wake-up call. Want ik heb God hard nodig in mijn leven. Ik heb veel met mijn gezondheid getobd en ben vaak geopereerd. Ik bad altijd voor ik onder narcose ging. Ooit was ik zo verzwakt, dat ik zelfs daar geen 
	Een van de moeilijkste vragen krijgt Janny van mensen die niet meer weten hoe ze in God moeten geloven omdat ze zoveel verdriet en tegenslagen hebben gehad. ‘Hoe kan ik nog geloven na alles wat is gebeurd?’ vragen ze dan. Dat is moeilijk uit te leggen. Alles gebeurt onder Gods toezicht, maar toch is Hij er niet op uit om het ons moeilijk te maken. Ik denk niet dat we daar ooit een antwoord op krijgen. Wat ik wel weet is dat God ons altijd steun en liefde geeft.’ 


	‘Voor mij is er geen leven mogelijk  zonder geloof’ 
	‘Voor mij is er geen leven mogelijk  zonder geloof’ 
	Toen Haddach El Moukhtar (73) in 1968 in Rotterdam kwam wonen, had hij niet veel te kiezen. Er was maar één moskee in de hele stad; de Al-Nasr Moskee in West. Tegenwoordig is er keus genoeg. Nu bezoekt hij regelmatig de Othman Moskee in Kralingen-Crooswijk. Maar ook in de Essalam Moskee op Zuid komt hij graag. 
	Toen Haddach El Moukhtar (73) in 1968 in Rotterdam kwam wonen, had hij niet veel te kiezen. Er was maar één moskee in de hele stad; de Al-Nasr Moskee in West. Tegenwoordig is er keus genoeg. Nu bezoekt hij regelmatig de Othman Moskee in Kralingen-Crooswijk. Maar ook in de Essalam Moskee op Zuid komt hij graag. 
	Vijftig jaar geleden kwam Haddach als gastarbeider uit Marokko naar Nederland. Via Den Bosch kwam hij in Rotterdam terecht. Hij begon als lasser op een scheepswerf en werkte vervolgens 37 jaar lang bij Roteb. Eerst achterop de vuilniswagen, later op een transportauto. ‘Bijna nooit schade gemaakt’, meldt hij trots over zijn tijd bij de gemeente. ‘Eén spiegel heb ik maar kapot gereden in 18 jaar.’ 
	Haddach trouwde, kreeg zeven kinderen (zes dochters en een zoon) en werd weduwnaar. De islam heeft altijd een grote rol gespeeld in zijn leven. ‘Het hoort onlosmakelijk bij het leven’, zegt hij. ‘Ik kan me geen leven voorstellen zonder geloof. Vooral bidden en lezen uit het heilige boek, de Koran, zijn belangrijk. En natuurlijk vast ik ook tijdens de Ramadan. Dat is vanzelfsprekend. Het vasten vergt veel van je. Gelukkig kan ik het lichamelijk nog goed aan. Ik ben nu met pensioen, toen ik nog werkte over
	Haddach heeft veel steun aan zijn geloof. ‘Het brengt me innerlijke rust, veiligheid, geduld en vertrouwen. Ik vind: als je niet echt gelooft, ben je als een lichaam zonder hoofd. Dan ben je niet compleet. Dat gaat wat mij betreft voor alle religies op, niet alleen voor de islam. Voor mij is er geen leven mogelijk zonder geloof.’ 
	Fotografie: David Rozing 


	‘Iedere dag steek ik een lichtje aan’ 
	‘Iedere dag steek ik een lichtje aan’ 
	‘Iedere dag steek ik een lichtje aan’ 
	Mala Jalawapersad (59) kwam na de onafhankelijkheid van Suriname als 18-jarige naar Rotterdam. Haar van oorsprong Indiase geloof nam ze mee. 
	Volgens Mala is het moeilijk uit te leggen wat het hindoeïsme precies is. Het is niet één bepaalde god of leer. Het is voor iedereen anders en het is vooral een manier van leven vol rituelen. ‘Voor mij betekent mijn geloof houvast’, vertelt Mala. ‘Het is een manier om met het leven om te gaan. Als ik offers breng, versmelt ik met God. Dan voel ik me gelukkig. Ik kan over van alles met hem praten. Zorgen over mijn kinderen, kleinkinderen en alle levende wezens. Daar is een mantra voor: moge alle levende weze
	Hindoes zijn vrij om hun eigen god te kiezen en te aanbidden. Alle goden zijn in principe dezelfde goddelijke energie, alleen manifesteren ze zich in verschillende gedaanten. Mala koos voor Shiva. ‘Iedere dag bid ik tot hem en steek ik een lichtje aan, dat symbool staat voor zuiverheid, energie en kracht. Dit jaar was het van 25 juli tot 25 augustus Shiva-maand. Ik bezocht diverse tempels in het hele land, om te bidden, te offeren, te vasten en na afloop samen te eten. Iedere dag was het feest.’ 
	Het hindoeïsme kent sowieso vele feesten. Diwali, het feest van het licht, en het kleurenfeest Holi zijn wel de belangrijkste. ‘Bij Diwali vieren we de symbolen van licht en energie. Holi is het lentefeest. Dan vieren we de overwinning van het kwade op het goede en bidden om kracht en energie. Het gekleurde poeder dat we uitstrooien staat symbool voor as uit een mythologisch verhaal.’ 
	Mala ging vijf keer op bedevaart naar India. Steeds bezocht ze daar de heilige rivier de Ganges. ‘Daar ervaar ik mijn geloof op zijn puurst. Op die plek voel ik de aanwezigheid van God heel intens. Ik voel daar: hier moet ik zijn, hier zijn mijn wortels. Dat is een hele heftige ervaring.’ 

	Fotografie: David Rozing 
	Raad&Daad. 
	Raad&Daad. 


	Levenstestament of volmacht? 
	Levenstestament of volmacht? 
	Als u niet meer in staat bent uw eigen belangen te behartigen, wie beslist er dan voor u? Houd de regie door dit tijdig vast te leggen. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen, geven elkaar of een van de kinderen vaak een volmacht. Maar u kiest zelf aan wie u deze belangrijke taak toevertrouwt. Dit kan bijvoorbeeld ook een goede vriend of buurvrouw zijn. In een zogenoemd levenstestament of volmacht legt u vast welke zaken deze vertrouwenspersoon namens u mag doen. Onderstaand fictief verhaal belicht 
	vragen die vaak aan de notaris worden gesteld. 
	vragen die vaak aan de notaris worden gesteld. 

	‘Zorgeloos van het leven blijven genieten’ 
	‘Zorgeloos van het leven blijven genieten’ 
	‘Zorgeloos van het leven blijven genieten’ 
	Margreet aan de Wiel (42) ging met haar moeder naar de notaris voor een levenstestament. Hierin wijst zij mensen aan die zich ontfermen over bankzaken en bezittingen en die medische beslissingen nemen als zij dit zelf niet meer kan. 
	Maatwerk 
	‘Mijn moeder is een kwieke dame met een vol sociaal leven. Ze houdt van het theater, lekker koken of met vrienden uit eten gaan. Je zou niet zeggen dat ze binnenkort zeventig jaar wordt. In haar omgeving ziet ze soms mensen geestelijk of lichamelijk snel achteruit gaan. Dat heeft haar aan het denken gezet. Een kennis, die notaris is, vertelde haar over de mogelijkheden van het levenstestament om je zaken te laten waarnemen wanneer je hier zelf niet meer toe in staat bent. Het is maatwerk: alles wat je nog 
	Belangen behartigen 
	‘Toen mijn moeder met de vraag kwam of ik haar belangen wilde behartigen als zij het zelf niet meer kan, moest ik even slikken. Wat een verantwoordelijkheid! Het zou niet alleen gaan om gesprekken met de arts en haar medische wilsverklaringen, maar ook over geld- en belastingzaken. Best ingewikkeld. Kan ik dat wel?’ 

	Advies van een professional 
	‘De notaris gaf mijn moeder een checklist mee, waar we samen naar keken. We inventariseerden voor welke situaties zij graag iets geregeld wil hebben. Natuurlijk wil ik dit graag voor mijn moeder doen. Toch heb ik mijn twijfels eerlijk aan haar voorgelegd. Ik ben bang dat ik de verkeerde keuze voor haar maak. Gelukkig bleek het ook mogelijk om bij complexe beslissingen eerst advies te vragen aan een professional. Zo staat het nu in moeders levenstestament.’ 
	Vertrouwenspersoon 
	‘Hoe zit het als ik mijn toezegging niet kan nakomen omdat mijn gezondheid het bijvoorbeeld laat afweten? En stel dat moeder niet meer in staat is om iemand anders aan te wijzen. Wat dan? De notaris adviseerde haar nog een andere vertrouwenspersoon aan te wijzen, die dan mijn plaats overneemt. Mijn nichtje was hiertoe bereid. Het was een heel traject. Maar zowel mijn moeder als ik zijn blij en opgelucht dat we al haar wensen hebben besproken en het nu goed is vastgelegd. Ik hoop dat zij nog lang zorgeloos v
	Meer weten over het opstellen van een levens
	testament of volmacht en wie u vraagt om uw 
	belangen te behartigen? Lees de brochures en 
	checklist op  of neem contact 
	www.wievandedrie.nl

	op met een notaris bij u in de buurt. U kunt ook 
	bellen met de Notaristelefoon: 0900-346 9393 
	(iedere werkdag tussen 09.00 en 14.00 uur, 
	0,80 euro per minuut). 
	Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 
	FijnThuis. 
	Sociale media: 



	Plezier en contact. 
	Plezier en contact. 
	Agnes Clavaux (87) zit op Facebook: ‘Sinds een paar jaar zit ik op Facebook. Elke dag kijk ik erop. Ik geniet van de filmpjes en de andere dingen die erop staan, van mijn kinderen bijvoorbeeld maar ook van mensen die ik niet ken. Vanwege mijn vroegere werk in de bibliotheek ben ik wel gewend aan computers. Het gaat alleen niet meer zo snel, omdat ik er nu een vergrootglas bij nodig heb. Die apparaten zijn echt geweldig als je ouder wordt. Ik kan moeilijk lopen dus ik kom niet veel meer buiten. Facebook is e
	blijft een beetje bij. De dag vliegt, soms ben ik ben net een kleuter met die iPad!’ 
	blijft een beetje bij. De dag vliegt, soms ben ik ben net een kleuter met die iPad!’ 
	leukste aan whatsapp is dat het me contact geeft. Natuurlijk blijft persoonlijk contact het fijnst, maar als dat niet kan… dan is iets beter dan niets.’ 

	Sociale media. De een vindt het niks, de ander vindt het fantastisch en twittert en facebookt er lustig op los. Waarom zou u sociale media gebruiken, wat kan het u brengen en hoe moeilijk is het eigenlijk? 
	Marina Paesch (65) gebruikt Facebook en soms Skype: ‘Facebooken doe ik elke dag, en soms skype ik ook. Skypen (bellen met beeld via internet, red.) doe ik vooral met mijn vriendin, mijn dochter en mijn kleinkinderen op Aruba. Het is leuk om hen op die manier even te kunnen zien. Facebook is meer voor de lol. Ik ben er lang geleden door vrienden aan begonnen. Door hen kwam ik ook bij het spel Farmville terecht, waarbij je gewassen moet zaaien en oogsten op een boerderij. Daar ben ik een tijdje echt verslaafd
	mijn dochter wissel ik ook privéberichtjes uit via Facebook. Dan zet ik ze in haar postvakje, dat ziet verder niemand.’ 
	mijn dochter wissel ik ook privéberichtjes uit via Facebook. Dan zet ik ze in haar postvakje, dat ziet verder niemand.’ 

	Ook proberen?. 
	Ook proberen?. 
	Ook proberen?. 
	Uit onderzoek blijkt dat bijna zestig procent van de 65-plussers geen sociale media gebruikt. Bij de 65-minners is dat twintig procent. Senioren die deze media wel gebruiken, vinden dat het hen een hoop plezier en contacten brengt. Zou u het wel willen proberen, maar weet u niet goed hoe? De bibliotheek biedt hulp. 
	Digicafé Centrale Bibliotheek 
	Gratis inloopspreekuur. Heeft u vragen over internet, Facebook, Twitter, Whatsapp of uw nieuwe telefoon? Kom langs en stel uw vraag aan een van de digivrijwilligers. Elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur in de Centrale Bibliotheek, Hoogstraat 110. Ook in de andere vestigingen.  
	Klik & Tik: Workshop starten met internet en e-mail 
	In uw eigen tempo internet ontdekken. Voor echte beginners, met hulp van ervaren vrijwilligers. De workshop bestaat uit drie bijeenkomsten van 2 uur. U kunt elke week beginnen. Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur in de Centrale Bibliotheek. Ook in andere vestigingen. 
	Cursus Digisterker: Omgaan met de elektronische overheid 
	Hoe vraag je iets aan bij de overheid en hoe .werkt een DigiD? Deze cursus (vier dagdelen .van 2 uur) maakt u wegwijs. Voor iedereen die .een beetje met internet overweg kan en redelijk .de Nederlandse taal beheerst. .
	Kosten Klik&Tik en Digisterker: .8 euro voor leden bibliotheek en Seniorweb, .anders 10 euro (inclusief werkboek). .
	Aanmelden en meer informatie: / mediawijsheid of bel 010-281 6100. 
	www.bibliotheek.rotterdam.nl/actueel

	Fotografie: Jan van der Ploeg 

	EvenUit 

	Voor niks, nakkes, nada. 
	Voor niks, nakkes, nada. 
	Wie een dagje uit wil in eigen stad, hoeft daarvoor helemaal niet diep in de buidel te tasten. In Rotterdam worden het hele jaar door leuke, gratis activiteiten georganiseerd. Van een rustig festival in het park tot een internationaal gevoel in de Markthal. Er is voor elk wat wils. 
	Sect
	Figure

	Swan Market 
	Swan Market 
	Hele jaar door 
	Hele jaar door 

	De Swan Market is een creatieve lifestyle markt. U vindt er bijvoorbeeld vintage kleding, handgemaakte sieraden en bijzondere woonaccessoires. Bij het shop-plezier voorzien de foodtrucks u van heerlijk eten en drinken, terwijl u geniet van de livemuziek. De markt strijkt een aantal keren per jaar neer op verschillende plekken in de stad. 
	www.swanmarket.nl 
	www.swanmarket.nl 


	Picknicken op de Wilhelminapier 
	Picknicken op de Wilhelminapier 
	Picknicken op de Wilhelminapier 
	Hele jaar door 

	Picknicken op de gezellige kop van de Wilhelminapier kan natuurlijk altijd. Hapje, drankje, kleedje en klaar. Er is altijd van alles te zien. En het is extra leuk als er een imposant cruiseschip aanmeert of afvaart. Op de cruisekalender staat precies wanneer de komst van de kolossale gevaartes gepland staat. 
	www.cruiseportrotterdam.com/cruise-calendar 
	www.cruiseportrotterdam.com/cruise-calendar 
	www.cruiseportrotterdam.com/cruise-calendar 

	Figure
	Figure


	Bevrijdingsfestival 
	Bevrijdingsfestival 
	5 mei 
	5 mei 

	Op Bevrijdingsdag viert Nederland de vrijheid. In Rotterdam gebeurt dit in Het Park met een programma vol leuke activiteiten en muziek. Er zijn foodtrucks en iedereen kan lekker rondsnuffelen op de markt. 
	www.bevrijdingsfestivalzh.nl 
	www.bevrijdingsfestivalzh.nl 


	Bluegrass Festival 
	Bluegrass Festival 
	Bluegrass Festival 
	Juni 

	Op het historische Pijnackerplein in het Oude Noorden staat een prieel dat sinds 
	2011 eens per jaar plaatsmaakt voor banjo’s en mandolines, strips en workshops, bier en broodjes. Spraakmakende bands en artiesten uit allerlei landen voeren u 
	twee dagen lang mee dwars door ruim een eeuw Amerikaanse roots. De wortels van deze muziek vindt u terug in de jaren 40 en 50 van Amerika: bluegrass, 
	swamp-blues, hillbilly, country, folk, western-swing en rockabilly. 
	swamp-blues, hillbilly, country, folk, western-swing en rockabilly. 
	www.bluegrassfestival.nl 
	www.bluegrassfestival.nl 

	Figure


	North Sea Round Town 
	North Sea Round Town 
	Juni/juli 
	Ieder jaar weer een groot feest: het North Sea Jazz Festival in Ahoy. Niet alleen in Ahoy gaat het dak eraf. In de dagen voor het festival bruist de binnenstad. Van schijnbaar toevallige jamsessies op buitenpleinen tot uitbundige shows in bijvoorbeeld Bird en LantarenVenster. North Sea Round Town maakt van Rotterdam één groot muziekspektakel. 
	www.northsearoundtown.nl 
	www.northsearoundtown.nl 

	Sect
	Figure

	Figure

	Keti Koti Festival 
	Keti Koti Festival 
	Keti Koti Festival 
	Juni/juli 

	Het Keti Koti Festival wordt jaarlijks in het wijkpark aan de West-Kruiskade gehouden ter viering van de afschaffing van de slavernij in Suriname en Cariben. Een belangrijke viering om niet te vergeten dat de rijkdom van Nederland deels is gebaseerd op eeuwen van koloniale overheersing en slavernij. Het festival staat in het teken van ontmoeting, muziek en lekkere hapjes. 
	www.ketikotirotterdam.nl 
	www.ketikotirotterdam.nl 
	www.ketikotirotterdam.nl 



	Robin Rotterdam Unlimited (Zomercarnaval) 
	Robin Rotterdam Unlimited (Zomercarnaval) 
	Juli/augustus 
	Een explosie van kleur, muziek, vreugde en creativiteit in een stoet van indrukwekkende praalwagens. Ruim 2500 energieke dansers en danseressen van verschillende nationaliteiten trekken door het centrum van Rotterdam, gehuld in spectaculaire kostuums met maar één missie: iedereen laten dansen! De avond ervoor warmt de stad op voor de parade tijdens de Battle of Drums. 
	www.rotterdamunlimited.com/zomercarnaval 
	www.rotterdamunlimited.com/zomercarnaval 

	Sect
	Figure


	Veerhavenconcert 
	Veerhavenconcert 
	Augustus 
	In augustus kunt u gratis genieten van het OVG Veerhavenconcert. Een klassiek openluchtconcert met orkest, koor en solisten. De setting in de historische 
	Veerhaven is uniek. Het podium ligt op een ponton in de haven en wordt geflankeerd door historische zeilschepen 
	en sloepjes. Op de kades staan stoelen voor het publiek. 
	www.veerhavenconcert.nl 
	www.veerhavenconcert.nl 

	Op pad met de Rotterdampas 
	Op pad met de Rotterdampas 


	Wereldhavendagen 
	Wereldhavendagen 
	September 
	De Rotterdamse haven staat ieder jaar in september centraal tijdens de Wereldhavendagen. Geniet van spectaculaire demonstraties op het water, bezichtigingen van indrukwekkende schepen en spannende excursies in de haven. Voor de kinderen zijn er allerlei leuke kinderactiviteiten. Op zaterdagavond kan iedereen traditiegetrouw genieten van een bijzondere vuurwerkshow. 
	www.wereldhavendagen.nl 

	Fotografie: Jan van der Ploeg, gemeente Rotterdam en Rotterdam Festivals
	Fotografie: Jan van der Ploeg, gemeente Rotterdam en Rotterdam Festivals

	Veel plezier voor zo weinig geld of… gratis! 
	Veel plezier voor zo weinig geld of… gratis! 
	-Gratis rondvaart met Spido 
	-Gratis onbeperkt naar Trompenburg Tuinen & Arboretum 
	-Gratis onbeperkt naar alle Rotterdamse musea, zoals bijvoorbeeld Museum Boijmans van Beuningen 
	-Gratis naar Miniworld Rotterdam (ook heel erg leuk zonder kleinkinderen) 
	-Gratis de Euromast op 
	Nog geen Rotterdampas? Kijk voor meer informatie op pagina 15. 

	Alle uitjes op een rijtje 
	Alle uitjes op een rijtje 
	Natuurlijk worden er gedurende het hele jaar nog veel meer (gratis) activiteiten en festivals georganiseerd. Een overzicht hiervan vindt u op de uitgaansagenda op de website van Rotterdam Festivals. 
	www.rotterdamfestivals.nl 
	www.rotterdamfestivals.nl 



	‘De techniek maakt het leven makkelijker’ 
	‘De techniek maakt het leven makkelijker’ 
	FijnThuis. 
	FijnThuis. 


	Baas in eigen huis 
	Baas in eigen huis 
	Zo lang mogelijk thuis wonen. De meeste mensen willen dat graag, maar lopen tegen praktische problemen aan. Vaak is het met een paar elektronische hulpmiddelen toch mogelijk om veilig en comfortabel zelfstandig te wonen. ‘Zorg dat je goed op de hoogte bent van de voorzieningen, de techniek staat voor niets’, zegt de 88-jarige mevrouw Tims-Dartee uit Charlois. 
	Mevrouw Tims is een actieve vrouw die erg geniet van haar eigen woning. ‘Nu ik nog goed ter been ben en veel zelf kan doen, gaat er niets boven eigen baas zijn’, zegt ze. Om veilig te kunnen wonen, draagt ze een alarmknop om haar pols als een horloge. ‘Druk ik op het knopje, dan krijgt de alarmcentrale een melding. Ze bellen dan op en als ik niet reageer, komen ze langs. Ik heb het nog niet nodig gehad, maar het geeft zeker een veilig gevoel. Het horloge draag ik altijd, ’s nachts ligt het naast mijn bed.’ 
	Mevrouw Tims is een actieve vrouw die erg geniet van haar eigen woning. ‘Nu ik nog goed ter been ben en veel zelf kan doen, gaat er niets boven eigen baas zijn’, zegt ze. Om veilig te kunnen wonen, draagt ze een alarmknop om haar pols als een horloge. ‘Druk ik op het knopje, dan krijgt de alarmcentrale een melding. Ze bellen dan op en als ik niet reageer, komen ze langs. Ik heb het nog niet nodig gehad, maar het geeft zeker een veilig gevoel. Het horloge draag ik altijd, ’s nachts ligt het naast mijn bed.’ 
	Elektronische veiligheid 
	De voordeur van haar appartement is voorzien van een elektronische cilinder. Een systeem waarbij alleen geregistreerde personen met een speciaal kaartje de deur kunnen openen. ‘Een hele verbetering’, vindt mevrouw Tims. ‘Voorheen kwamen bezoekers binnen met een loper. Maar dat betekent dat ik geen controle heb op wie er in en uit gaan. Wie hebben er zo’n sleutel en wanneer komen ze? Ik heb weleens het idee gehad dat er iemand in mijn woning was geweest, heel vervelend. Daarom bevalt de cilinder zo goed. Ik 
	Makkelijker leven 
	Mevrouw Tims geniet van haar actieve leven. Ze heeft jarenlang op hoog niveau gedanst en nog steeds houdt zij zichzelf fit met dagelijkse oefeningen. Voor een boodschap pakt ze de fiets. Ze is zich er ook van bewust dat dit op een gegeven moment kan veranderen. ‘Daarom ben ik heel goed op de hoogte van alle mogelijke voorzieningen in de toekomst. Je kunt de badkamer aanpassen, maar ze maken bijvoorbeeld ook steeds kleinere gehoortoestellen. De techniek staat voor niets, dat maakt het leven makkelijker.’ 

	Ook een mobiele telefoon is aanwezig, al maakt ze daar nog geen gebruik van. ‘Het is alweer een oud dingetje, ik kan nu beter zo’n smartphone aanschaffen’, lacht ze. 
	Overzicht 
	Er is een ruim aanbod aan technische hulpmiddelen die helpen om veilig en comfortabel zelfstandig te wonen. Dat kan de keuze soms lastig te maken. Om hierbij te helpen, is een overzicht gemaakt in de Keuzegids Thuistechnologie. Hierin staan concrete belemmeringen, zoals slechthorendheid of slecht ter been zijn, en technische oplossingen voor in huis. Van alle hulpmiddelen is aangegeven hoe ze werken en ook welke financiering er mogelijk is. De keuzegids is een van de maatregelen uit het gemeentelijke progra
	Meer informatie 
	De Keuzegids Thuistechnologie vindt u op Keuzegids-Thuistechnologie.pdf Alle informatie over langer thuis wonen vindt u op  Of ga eens langs bij de VraagWijzer in uw gebied. U kunt ook bellen: 14 010. 
	www.rotterdam.nl/wonen-leven/zorgdichtbij-wonen/ 
	www.rotterdam.nl/langerthuis

	Fotografie: David Rozing 




	Lekker. bezig .
	Lekker. bezig .
	Stadstrainer* Rik Moonen daagt oudere Rotterdammers uit hun persoonlijke verhaal te vertellen. Daarbij viel hem op dat zij zoveel plezier beleven aan dingen die ze al jaren doen. En kunnen ze een inspiratie zijn voor anderen. Samen met studente 
	fotografie Anouk Anthonissen heeft hij een aantal van deze 
	senioren geportretteerd tijdens het uitoefenen van hun hobby. Herkenbaarheid en oprechtheid staan centraal in de foto’s. 
	Fotografie: Anouk Anthonissen 
	Wil Lussenburg-Zweistra (74 jaar) 
	Wil Lussenburg-Zweistra (74 jaar) 

	Wil houdt erg van creatief bezig zijn. Veel van de spullen die in haar huis staan, heeft ze dan ook zelf gemaakt. Ook is ze dol op (oude) familiefoto’s die ze in bijpassende, zelfgemaakte lijstjes ophangt. 
	* Volgens Rik Moonen legt een stadstrainer verbindingen tussen wijkbewoners en de professionals die in de wijk werken. 
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	Fotografie: Anouk Anthonissen 
	Fotografie: Anouk Anthonissen 
	Ali Akin (60 jaar) 

	Ali is vaak te vinden in zijn volkstuintje op het eiland Van Brienenoord. Deze groene oase doet hem denken aan zijn geboortedorp in Turkije. Het onderhouden van zijn moestuin maakt hem rustig. 
	Fotografie: Anouk Anthonissen
	Maddy Kortstam (73 jaar) 
	Maddy Kortstam (73 jaar) 

	Maddy (ver)maakt graag kleding voor zichzelf en haar Surinaamse poppen. Als ze de kans krijgt, is ze er het liefst de hele dag mee bezig. Haar huis staat vol poppen in kleurige creaties. 
	* Mevrouw Kortstam is helaas in november 2016 overleden. Wij hebben toestemming om desondanks haar verhaal met foto te gebruiken. 
	* Mevrouw Kortstam is helaas in november 2016 overleden. Wij hebben toestemming om desondanks haar verhaal met foto te gebruiken. 

	Fotografie: Rik Moonen
	Fotografie: Rik Moonen
	Jaap Schipper (86) 

	Jaap geeft al tien jaar lang elke ochtend de kippen eten in Proefpark de Punt in Delfshaven. Ook maakt hij graag een praatje met de tuinmannen in het park. Want praatjes maken kan Jaap als geen ander. 
	EvenUit. 
	Ruud en Edith Connie en Bert 
	Programma en reserveren 
	Op  kunt u het programma bekijken en kaarten reserveren. Betalen kan via een acceptgiro of iDeal. U kunt ook telefonisch reserveren via 010-422 5244. U ontvangt dan een acceptgiro thuis. Na betaling krijgt u de kaarten thuis gestuurd. 
	www.zondagochtendconcerten.nl

	De Doelen (op het Schouwburgplein 50, nabij Centraal Station) is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 

	Breek de. 
	Breek de. 
	Zondagochtend, kwart over tien. Bij de Doelen is het een drukte van belang. Van alle kanten stromen de mensen toe voor het zondagochtendconcert. 
	Connie en Bert (beiden 66 jaar) stappen net af. ‘We komen uit Schipluiden gefietst. Ongeveer een uurtje is dat, lekker hoor.’ Ze gaan graag naar het theater (laatste keer: ‘het tien uur durende stuk van Borgen, echt fantastisch!’) en af en toe bezoeken ze een zondagochtendconcert, afhankelijk van de programmering. ‘We zijn best op Rotterdam georiënteerd. Onze dochter woont er, en we hebben zelf tien jaar op de Kop van Zuid gewoond.’ 
	Niet oubollig 
	Niet oubollig 
	Ook Ruud (76) en Edith kijken goed naar de programmering. ‘We gaan niet naar dingen die we oubollig vinden, zoals meezingen met Kerst,’ zegt Edith. Ze lacht: ‘Ik ben over een maand pas 65, dus ik houd meer van dingen voor de hippe 64-jarige.’ 

	Vrije plekken 
	Vrije plekken 
	Half elf. De grote zaal gaat open en begint onmiddellijk vol te lopen. Het zijn vrije plekken, dus als je een goede zitplaats wil, is het handig om op tijd te zijn. Dat zorgt voor gemengde reacties. Mevrouw van Gelderen (69) is er blij mee: ‘Ik vind het een groot voordeel dat je kan gaan zitten waar je wilt.’ Ruud en Edith denken er anders over. ‘Echt een nadeel dat er geen gereserveerde plaatsen zijn. Zo gaat iedereen dringen om een goede plek.’ 

	Mick Jagger 
	Mick Jagger 
	Gelukkig is de akoestiek in de hele zaal goed, dus ook wie achteraan zit kan volop genieten. De artiest van vandaag, Herman van Veen, is zelf 70-plus maar gedraagt zich als 


	pak een. 
	pak een. 
	 dag . . . .
	een jonge hond. Hij huppelt en springt over het podium als de Mick Jagger van de lage landen. Ondertussen wisselt hij net zo makkelijk van instrument als een ander van overhemd, en laat hij gevoelige liedjes volgen door platte grappen en anekdotes. 
	Even slikken 
	Even slikken 
	De zaal is, getuige het klaterende applaus, meer dan tevreden. ‘Geweldig’, glunderen Ria (72) en Piet (71) Verheyen. Ze blijven even in de zaal zitten terwijl die leegloopt, en vertellen dat ze regelmatig van hun woonplaats Terheijden naar Rotterdam komen. ‘Naar Boijmans bijvoorbeeld, of zoals nu naar de Doelen. Een kennis had ons getipt vanwege Herman van Veen. Die hebben we vaker gezien en zelfs gesproken.’ Vinden ze het een voordeel dat het concert ’s ochtends is? ‘Nou, normaal gesproken wel’, lacht Ria

	Opperbeste stemming 
	Opperbeste stemming 
	Veel mensen zwermen na het concert uit naar nabijgelegen eetgelegenheden of, zoals op deze zondag eind mei, naar ‘De Trap’ bij het Centraal Station. In de bijna verlaten lobby zitten nog twee echtparen met elkaar na te praten. Zo te zien in een opperbeste stemming. ‘Ja, we hebben genoten van het concert,’ zegt mevrouw Fehling. ‘We kennen elkaar omdat onze kinderen met elkaar zijn getrouwd, we zijn dus opa en oma van dezelfde kleinkinderen. We gaan geregeld samen naar de zondagochtendconcerten.’ Waarom naar 
	De echtparen Fehling en Engelen Piet en Ria 




	concert. 
	concert. 
	Fotografie: Jan van der Ploeg 
	Fotografie: Jan van der Ploeg 

	Raad&Daad. 
	Van hot naar her 
	Van hot naar her 
	in Rotterdam gratis of voor weinig. 
	in Rotterdam gratis of voor weinig. 
	Met de metro naar Zuidplein, met de tram naar de Afrikaandermarkt of met de bus naar het Vroesenpark: voor AOW-gerechtigden hoeft het niets te kosten. De gemeente Rotterdam biedt hen namelijk gratis openbaar vervoer aan, met het Vrij reizen-
	abonnement. 
	abonnement. 
	Wat is het Vrij reizen-abonnement? 
	•. 
	•. 
	•. 
	Met dit abonnement kunt u op doordeweekse dagen vanaf 9.00 uur kosteloos reizen met vrijwel alle bus-, tram- en metrolijnen van de RET. Uitzonderingen zijn metrolijn E tussen Berkel Westpolder en Den Haag Centraal, de BOB-bus en de Fast Ferry. In het weekend en op feestdagen mag u de hele dag vrij reizen. 

	•. 
	•. 
	De leeftijd waarop het abonnement ingaat, loopt mee met de verhoging van de AOW-leeftijd. 

	•. 
	•. 
	AOW’ers in Rozenburg ontvangen tevens een gratis Connexxion-abonnement, geldig op de Connexxionbussen op Voorne-Putten. 



	Figure
	Hoe komt u aan het Vrij reizen-abonnement? 
	1. 
	1. 
	1. 
	In het kwartaal voordat uw AOW ingaat, ontvangt u van de gemeente Rotterdam automatisch een brief met alle informatie. Hierbij zit een aanvraagformulier voor het Vrij reizen-abonnement. 

	2. 
	2. 
	Vul het formulier in en stuur het (kosteloos) terug naar de gemeente. 

	3. 
	3. 
	Het Vrij reizen-abonnement kan alleen gekoppeld worden aan een persoonlijke OV-chipkaart. Dit is een openbaarvervoerkaart met uw foto erop. Als u die nog niet heeft, kunt u hem aanvragen via of via 0900-0980 (0,50 euro per gesprek). 
	www.ov-chipkaart.nl 


	4. 
	4. 
	Drie weken voor het bereiken van uw AOW-leeftijd krijgt u een brief dat u het abonnement op uw persoonlijke OV-chipkaart kunt activeren. Hoe dat precies moet, staat in de brief. 


	Meer informatie: 
	Meer informatie: 

	 of bel 0900-500 6010 (gebruikelijke belkosten, open maandag t/m vrijdag: 09.00 -17.00 uur). 
	www.ret.nl/65plus

	Oplaadautomaat in de Servicewinkel van de RET 
	Wijkbus 
	Wijkbus 
	Als u geen gebruik kunt maken van een eigen vervoermiddel, het openbaar vervoer of een taxi, is de wijkbus misschien een goed alternatief. De wijkbus is voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt naar alle bestemmingen in de wijk en tegen extra betaling ook naar een bestemming buiten de wijk. Wie met de wijkbus wil reizen, moet lid worden van de wijkbusorganisatie. De abonnementsprijs en de ritprijs verschillen (nu nog) per gebied. De wijkbus rijdt van maa
	Voor meer informatie kijk op / zorgdichtbij-vervoer/ of bel 14 010 
	www.rotterdam.nl/wonen-leven

	Vervoer op Maat wordt Trevvel Samen 
	Bent u niet in staat zelfstandig te reizen? Dan is Trevvel Samen (voorheen Vervoer op Maat) wellicht iets voor u.  Om hiervan zowel ’s avonds als overdag gebruik te kunnen maken, heeft u een indicatie nodig. Hiervoor moet u een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente kijkt samen met u waar u naartoe zou willen gaan en waarom dat niet lukt. Indien er geen andere oplossing is, komt u mogelijk in aanmerking voor Trevvel Samen. Rotterdammers vanaf 75 jaar kunnen tijdens de avonduren vanaf 19.00 uur zonde
	Voor meer informatie en aanvragen van Trevvel Samen, kijk op , ga naar een VraagWijzer bij u in het gebied of bel 14 010. 
	www.rotterdam.nl/vervoeropmaat

	Waterbus 
	Ook vervoer over het water is mogelijk in onze waterrijke stad. Met de Waterbus bereikt u diverse bestemmingen in Rotterdam en omgeving. U kunt ook leuke uitstapjes maken met de Waterbus, zoals de Haringvliet Expeditie of naar Kinderdijk. Als 65-plusser reist u tegen gereduceerd tarief met de Waterbus. Let op: u moet dan wel een persoonlijke OV-chipkaart hebben. 
	Voor meer informatie kijk op  of bel gratis 0800-023 2545. 
	www.waterbus.nl


	Figure
	65+ veilig op weg met opfriscursus 
	De gemeente vindt het belangrijk dat u zo lang mogelijk mobiel kunt blijven en op een veilige manier kunt deelnemen aan het verkeer. Als oudere verkeersdeelnemer bent u soms kwetsbaar. U heeft misschien al lang geleden uw rijbewijs gehaald. Intussen zijn er verkeersregels veranderd, verkeerssituaties aangepast en is het vooral veel drukker geworden op de weg. Misschien heeft u ook te maken met fysieke en mentale veranderingen. Ondanks uw jarenlange ervaring in het verkeer, heeft u wellicht behoefte om uw k
	Voor meer informatie, bezoek de website,  of bel, 088 - 524 88 00. 
	www.vvn.nl/opfriscursus

	Fotografie: David Rozing en Peter Schmidt 
	Fotografie: David Rozing en Peter Schmidt 
	37. 

	EvenUit. 


	Aanschuiven…. 
	Aanschuiven…. 
	Of je nu samen dineert of met elkaar de keuken bestiert: lekker eten brengt mensen bij elkaar. Geen wonder dat het storm loopt bij initiatieven als Resto VanHarte en Oma’s 
	pop-up. 
	pop-up. 
	North Sea Round Town 
	Op deze speciale vrijdag hullen de Gehoor-gangsters de zaal van Resto VanHarte in jazzy klanken. ‘Gewoon Rotterdamse liedjes zijn ook leuk, dan zingt de hele club mee’, vindt Lenie (85). ‘Lol hebben is heerlijk.’ Bij de laatste noot van het zwoele Summertime applaudisseert Martha (78) hard mee. Ze wijst aan wie ze allemaal meetrok naar de eetavondjes. ‘Anders eet je niet samen. Hier wel. Dit is goed te betalen en het smaakt goed! En ik eet mijn bord leeg, thuis lang niet altijd hoor.’ 
	Resto VanHarte 

	Op het menu: wraps, gehaktbal met Surinaamse twist, groenten, aardappelpuree en meloen met ijs toe. Liefdevol geserveerd door vrijwilligers. ‘We zijn nog geen 65-plus hoor ’, roept Sher Molly. ‘Maar dat groepsgevoel; hier leeft het.’ Een buurvrouw knikt en vindt het er ‘altijd lekker en gezellig, alsof je in een huiskamer zit’. De 73-jarige Ria fleurde na haar eerste bezoek aan Resto VanHarte op. Vooral toen ze er Jan (68) leerde kennen met wie ze nu een LAT-relatie heeft. Hij bevestigt hun liefde met een
	Mee-eten? 
	Mee-eten? 
	Bij Resto VanHarte schuiven wekelijks zeker 120 mensen aan. In het Oude Noorden kan dat elke maandag en vrijdag in Buurtcentrum Mozaïek (Schommelstraat 69). Op woensdagen in Feijenoord in De Hef (Slaghekstraat 221). Een maaltijd kost 7 euro, met de Rotterdampas betaalt u 4 euro. Voor reserveren bel 0900 - 900 3030 of bezoek de website 
	www.restovanharte.nl 
	www.restovanharte.nl 

	Oma’s pop-up 
	Oma’s pop-up 
	‘Ik kook vanaf het begin, zo’n twee jaar geleden, voor Oma’s pop-up’, vertelt An Hendriks (81) (rechts). ‘Het is hartstikke leuk in de keuken. Oma’s pop-up begon met een schoolopdracht van mijn kleinzoon (22). Hij zei: ik wil iets doen met ouderen. En of ik hem wil helpen? Natuurlijk! Voor hem doe ik alles. We maken verschillende gerechten, het is wel een driegangenmenu hè. Ze zeggen dat ik de lekkerste gehaktballen ter wereld maak. We staan met ouderen in de keuken en eten dan gewoon lekker mee met de jong


	Mee-koken? 
	Mee-koken? 
	Mee-koken? 

	Oma’s pop-up draait om ouderwetse gezelligheid met een vleugje traditie. Bij Oma’s pop-up, dat opduikt op verschillende locaties, bereiden senioren lekkere maaltijden onder leiding van een chef-kok. Houdt u ook van koken en een gezellig praatje? Neem dan contact op via . 
	www.omaspopup.nl


	… of zelf boven het fornuis 
	… of zelf boven het fornuis 
	Fotografie: Jan van der Ploeg (p. 40) en Sjoerd Legué 
	Fotografie: Jan van der Ploeg (p. 40) en Sjoerd Legué 

	BezigZijn. 


	Stijlvast
	Stijlvast
	Stijlvast

	ouder worden 
	ouder worden 
	ouder worden 
	Liepen senioren (ooit noemden we die .bejaarden) vroeger steevast in ruime .bloemetjesjurken of beige regenjassen, .tegenwoordig kunnen ze concurreren .met de hipste hipster. Fotograaf Jan van .der Ploeg schoot in de stad een aantal .fruitige exemplaren.. 
	Bettina Oosterhof (69) 
	Jetty Konigferander (71) 

	Margot Odijk (65) Marianne Grootenboer (75) 
	Fotografie: Jan van der Ploeg 
	Ben Akkerman (74) 
	Mieke Sandifort (61) 
	Anna Paans (73) 
	Anna Paans (73) 
	Ton van Os (74) 

	Lily Fortuin (78) Hans Wap (73) Jopie Bienfait (73) 
	Margje van der Wal (71) 
	Regina Bakboord (64) Imelden Buitenman (69) 
	‘Nu is het haar beurt om vertroeteld te worden!’ 
	‘Nu is het haar beurt om vertroeteld te worden!’ 
	FijnThuis. 
	FijnThuis. 
	FijnThuis. 

	Fotografie: David Rozing 



	‘Bedank de beul maar’. 
	‘Bedank de beul maar’. 
	Sinds een val vorig jaar is mevrouw den Burger (88) slecht ter been. Ze heeft reuma in haar handen, waardoor ze niet veel meer zelf kan. Dochter Betty (63) is mantelzorger en komt elke dag langs en doet alles voor haar. 
	‘Boodschappen doen, koken, schoonmaken, afspraken Vast schema maken met de dokter en het ziekenhuis, mee naar de Betty maakt geen gebruik van de faciliteiten die de afspraken; alles eigenlijk,’ somt Betty op. ‘Ik doe het graag. gemeente heeft voor mantelzorgers. ‘Mijn man haalt en Vroeger heeft mijn moeder goed voor mij gezorgd. Nu is brengt me, dus aan een parkeerkaart heb ik niets. En een het haar beurt om vertroeteld te worden.’ Betty ziet zichzelf Rotterdampas heb ik al. Een tramkaart zou wel handig zij
	een vast schema loopt alles soepeler.’ 
	Een makkelijke man Twaalf jaar lang had Betty een café aan de Beukelsweg. Niks te danken Zeven dagen per week werkte ze, alleen Eerste Kerstdag En mevrouw den Burger? Die is enorm blij met al die goede was ze dicht. Dus ze weet wat aanpakken is. Zelf heeft ze zorgen. Ze bedankt haar dochter elke dag. ‘De beul’* zegt twee kinderen, zeven kleinkinderen en een achterkleinkind. Betty dan steevast. Dat is Rotterdams en betekent: het is al Hoe combineert ze zo’n druk gezin met de zorg voor haar goed, niks te dank
	* De volledige uitdrukking luidt: ‘bedank de beul maar, dat hij zo lang van je kop is afgebleven’. 
	De gemeente Rotterdam waardeert en ondersteunt mantelzorgers 
	In Rotterdam zorgen duizenden mensen voor iemand uit hun familie of vriendenkring. Als je dat doet, ben je mantelzorger. Veel mensen zijn mantelzorger zonder het zelf te weten. Ze verlenen wél onmisbare zorg en zijn daarmee van onschatbare waarde. Door hun inzet kunnen veel Rotterdammers, die extra zorg nodig hebben, thuis blijven wonen. Op de volgende pagina een overzicht van de belangrijkste regelingen die de gemeente heeft om mantelzorgers te ondersteunen. 
	Raad&Daad. 
	Hulp voor mantelzorgers 
	Overzicht van de belangrijkste regelingen die de gemeente heeft om mantelzorgers te ondersteunen. 
	Advies en ondersteuning 
	Advies en ondersteuning 
	Advies en ondersteuning 
	Figure


	Elk gebied (voorheen deelgemeente) heeft een VraagWijzer. Hier kunt u terecht voor informatie, advies en ondersteuning, ook op het gebied van mantelzorg. Een overzicht van VraagWijzers per gebied vindt u op  of bel 14 010. 
	www.rotterdam.nl/vraagwijzer

	Sect
	Figure


	Vervangende zorg 
	Vervangende zorg 
	Vervangende zorg 

	De gemeente kan u helpen met vervangende zorg. Bijvoorbeeld met dagbesteding voor degene die u verzorgt of bij het vinden van een logeerhuis waar hij of zij een paar nachten kan blijven. Zo staat u er niet meer helemaal alleen voor. 

	Professionele hulp 
	Professionele hulp 
	Professionele hulp 

	Denkt u dat professionele zorg nodig is? Bijvoorbeeld omdat degene voor wie u zorgt psychische problemen heeft, of omdat hulp van een professionele 
	Sect
	Figure
	Figure

	verpleegkundige nodig is? VraagWijzer kan u verder helpen. 

	Huishoudelijke hulp 
	Huishoudelijke hulp 
	Huishoudelijke hulp 

	Als mantelzorger kunt u uw voordeel doen met tegoedbonnen waarmee u extra huishoudelijke hulp kunt inkopen voor degene die u verzorgt. Handig, bijvoorbeeld als u zelf met vakantie gaat. 

	Urgentie huurwoning 
	Urgentie huurwoning 
	Urgentie huurwoning 

	Ook ondersteunt de gemeente bij het aanvragen van een urgentieverklaring. Wanneer degene die u verzorgt te ver bij u vandaan woont, kunt u voorrang krijgen op een woning bij elkaar in de buurt. Dit heet een urgentie-aanvraag. 

	Parkeren in de buurt 
	Parkeren in de buurt 
	Parkeren in de buurt 

	Wanneer degene voor wie u zorgt een WIZ- of Wmo-indicatie heeft én in een gebied woont waar betaald parkeren geldt, kan hij of zij een mantelzorgparkeervergunning aanvragen. Als mantelzorger parkeert u dan gratis in de buurt. Meer 
	informatie of direct aanvragen? Bel 14 010 of bezoek de website 
	www.rotterdam.nl/product:mantelzorgparkeervergunning. 

	Sect
	Figure


	Gratis Rotterdampas 
	Gratis Rotterdampas 
	Gratis Rotterdampas 

	Als mantelzorger kunt u een gratis Rotterdampas (incl. € 25 ov-tegoed) aanvragen. Hiermee kunt u meer dan 750 leuke dingen doen, gratis of met korting, zie ook pagina 15. Voor de aanvraag van de pas heeft u een mantelzorgverklaring nodig. 
	Wilt u de mantelzorgverklaring aanvragen of meer informatie? Kijk dan op  of bel 14 010 
	www.rotterdam.nl/mantelzorg

	Raad&Daad. 
	Raad&Daad. 


	Vraag over zorg of geld? VraagWijzer 
	Vraag over zorg of geld? VraagWijzer 
	Figure
	Met mijn inkomen kan ik niet rondkomen, wat nu? Ik heb een geschil met het UWV, wat moet ik doen? Hoe kom ik aan een hulp in het huishouden? Met dit soort uiteenlopende vragen kunt u terecht bij VraagWijzer. 
	VraagWijzer zit in alle gebieden van Rotterdam. Alle inwoners van Rotterdam kunnen bij VraagWijzer in hun gebied terecht met vragen over bijvoorbeeld geld en schulden, gezondheid en zorg, brieven en formulieren, activiteiten in de wijk, juridische kwesties, (vrijwilligers)werk en mantelzorg. Ook als u problemen heeft met de Nederlandse taal, kan VraagWijzer u adviseren. 
	VraagWijzer zit in alle gebieden van Rotterdam. Alle inwoners van Rotterdam kunnen bij VraagWijzer in hun gebied terecht met vragen over bijvoorbeeld geld en schulden, gezondheid en zorg, brieven en formulieren, activiteiten in de wijk, juridische kwesties, (vrijwilligers)werk en mantelzorg. Ook als u problemen heeft met de Nederlandse taal, kan VraagWijzer u adviseren. 
	Komt u bij VraagWijzer, dan gaat u met de medewerker om de tafel. Samen kijkt u wat er precies aan de hand is en wat de mogelijkheden zijn. Wat kunt u zelf doen? Wat kunt u eventueel aan buren en familie vragen? Welke voorzieningen zijn er in uw wijk? U bepaalt zelf welke oplossing het beste bij u past. 
	Medewerkers van VraagWijzer zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden in het gebied. Binnen VraagWijzer werken sociaal raadslieden, schulddienstverleners en Wmoadviseurs, die u verder kunnen ondersteunen bij juridische 
	Medewerkers van VraagWijzer zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden in het gebied. Binnen VraagWijzer werken sociaal raadslieden, schulddienstverleners en Wmoadviseurs, die u verder kunnen ondersteunen bij juridische 
	problemen, schulden en Wmo-voorzieningen. Als er meer ondersteuning nodig is, kan VraagWijzer een zorg-professional of het wijkteam inschakelen. 


	VraagWijzer is op drie manieren te bereiken: 
	•. op locatie. Uw postcode bepaalt bij welke VraagWijzer u moet zijn. Adressen en openingstijden staan op 
	www.rotterdam.nl/vraagwijzer 

	•. 
	•. 
	•. 
	via 
	www.rotterdam.nl/vraagwijzer 


	•. 
	•. 
	•. 
	door te bellen met 14 010 



	Nederlandse taal verbeteren? 
	Heeft u moeite met de Nederlandse taal of kent u iemand die geen of moeilijk Nederlands spreekt en leest? Ook dan kunt u bij VraagWijzer terecht. De medewerker kent de mogelijkheden bij u in de buurt, bijvoorbeeld voor een cursus of een taalvrijwilliger. 
	Fotografie: René Castelijn 
	Fotografie: René Castelijn 

	De beste herinnering heeft Lou Wolfs (63) aan de slotnacht van het 
	festival. ‘Bij zonsopgang speelde Pink Floyd het legendarische nummer Granchester Meadows, dat begint met vogelgefluit. De 
	vogels in het Kralingse Bos begonnen te zingen op het 
	Figure

	moment dat de band ging spelen. Dat was echt een mystiek 
	kippenvelmoment. Veel mensen waren die drie dagen trou
	wens toch knetterstoned. Bij mij lukte het maar niet, ik stikte de 
	moord als ik een blowtje probeerde. Mijn twee vrienden waren wel onder invloed en die vonden dat weer hilarisch natuurlijk.’ 
	Gerard van Meerkerk (67) werkte destijds op Zestienhoven. Daar was de apparatuur van 
	Gerard van Meerkerk (67) werkte destijds op Zestienhoven. Daar was de apparatuur van 
	Pink Floyd en de Soft Machine aangekomen, 
	maar de douane maakte problemen. Gerard: ‘Ze waren bang dat de instrumenten in Nederland zouden verdwijnen, dus moesten ze door twee bekende personen in de gaten worden gehouden. Met een collega maakte ik een briefje waarop stond dat wij de Luchthavendouanecontrolecommissie vormden en we escorteerden de instrumenten naar het 
	Kralingse Bos. Douane blij – wij blij. We bleven 
	op het podium staan, een beetje aan de zijkant, zogenaamd om de boel te bewaken. Onvergetelijk: ik luister nu nog steeds graag naar die bands.’ 
	Figure



	Woodstock .in de polder.
	Woodstock .in de polder.
	De zomer van 1970 bracht love, peace en happiness naar 
	De zomer van 1970 bracht love, peace en happiness naar 
	Rotterdam. Tijdens Popfestival Kralingen was het drie dagen lang feest in het Kralingse Bos. Honderdduizend jongeren bezochten er het Rotterdamse antwoord op Woodstock. Bijna een halve eeuw later blijken de herinneringen nog springlevend. 
	Bob van Persie (68) herinnert zich vooral de 
	‘lieve sfeer’ van het festival. Zelfs de politie liep met een grote smile rond tussen de waterpijpen vertelt hij. ‘Ik stond er drie dagen met een tentje. Daar heerste echt de sfeer van love en peace. Dat was het overheersende gevoel van het festival. 
	Nergens rottigheid. Het was voor 
	Figure

	het eerst dat ik zoiets meemaakte. Dat sfeertje hoorde echt bij de jaren zeventig en is helaas nooit meer teruggekomen. En natuurlijk herinner ik 
	me de optredens; vooral van Santana en Pink 
	Floyd. Dat was het absolute hoogtepunt.’ 
	Peter Schmidt (64) had geen 
	Figure

	geld voor een kaartje. Dus zwom hij er met een vriend naartoe. ‘Eenmaal bij het festival aangekomen, mengden we ons gewoon tussen de zwem
	mende reguliere bezoekers’, herinnert Peter 
	zich. ‘Net toen Santana optrad gingen we aan 
	wal. We wisten niet wat we zagen. Het leek wel een film. Al die vrije, dansende, blowende jongeren en die mellow sfeer. Het maakte een 
	enorme indruk. Daar wilde ik bij horen. Vanaf dat moment liet ik mijn haar groeien en kocht ik 
	hippe kleren. In 1973 hoorde ik bij de eerste 
	lichting die in dienst mocht met lang haar.’ 
	Fotografie: David Rozing (portretten) en Stadsarchief 
	Fotografie: David Rozing (portretten) en Stadsarchief 

	BezigZijn. 

	Creativiteit gaat nooit met .
	Creativiteit gaat nooit met .
	Fotografie: Jan van der Ploeg 
	‘Ik heb niet de luxe om te gaan rusten of reizen’ 
	‘Ik heb niet de luxe om te gaan rusten of reizen’ 
	‘Ik heb niet de luxe om te gaan rusten of reizen’ 

	Julio Moreno Robles (75) is zo iemand bij wie je niet goed kunt kiezen: is hij nou een activistisch kunstenaar of kunstzinnig activist? In elk geval lijkt zijn maatschappelijke betrokkenheid minstens zo belangrijk als zijn werk in de kunst. 
	Julio vluchtte begin jaren ’70 uit Chili vanwege de militaire dictatuur. ‘In Chili was ik al bezig in de kunst: grafisch werk, schilderen en tekenen. Kunst staat voor mij niet boven de maatschappij. Wij zijn allemaal een product van ons leven, onze opleiding en onze omstandigheden. Als je uit een familie komt die zich sterk maakt tegen onrecht, bepaalt dat alles. Dus ook je kunst.’ 
	Chileense cultuur 
	Chileense cultuur 

	In Nederland maakte hij kennis met vele andere politiek geëngageerde mensen, zoals de Rotterdamse burgemeester André van der Louw, die zich inzette voor de opvang van Chileense vluchtelingen en het Salvador Allende Centrum oprichtte. Julio was vanaf het begin, onder meer als bestuurslid, betrokken bij dit centrum, dat kinderen en volwassenen in aanraking wilde brengen met de Chileense cultuur. Daarnaast was hij vele jaren bestuurslid en penningmeester van de BBK, de Beroepsvereniging voor Beeldende Kunste
	Onvolledige AOW 
	Onvolledige AOW 

	‘Waarom ik op mijn 65e niet ben gestopt met werken? Nou, ten eerste omdat het niet in me opkwam, ik was gewoon bezig. En verder heb ik simpelweg niet de luxe om te gaan rusten of reizen. Ik heb een onvolledige AOW en nauwelijks pensioen, dus ik heb al moeite het eind van de maand te halen met mijn geld. Gelukkig heb ik vroeger veel materiaal gekocht, daar kan ik nu mee verder. Elke dag dat het kan, ben ik bezig iets te maken. Mensen denken vaak dat het om de techniek gaat, maar veel belangrijker is de expre
	Julio Moreno Robles schildert, tekent en maakt installaties. 
	Niet iedereen kijkt reikhalzend uit naar zijn pensioen. 
	Niet iedereen kijkt reikhalzend uit naar zijn pensioen. 
	Veel mensen gaan gewoon door na hun 65e. Soms omdat ze niet zonder kunnen, soms omdat ze het geld 

	nodig hebben.
	nodig hebben.



	pensioen 
	pensioen 
	‘Wat ik doe, beeldende kunst, tekenen, schrijven, dat is mijn léven! Het is het leukste wat ik kan bedenken. Natuurlijk zijn mijn kinderen en kleinkinderen ook mijn leven, maar ik kan niet zonder dit werk.’ 
	‘Wat ik doe, beeldende kunst, tekenen, schrijven, dat is mijn léven! Het is het leukste wat ik kan bedenken. Natuurlijk zijn mijn kinderen en kleinkinderen ook mijn leven, maar ik kan niet zonder dit werk.’ 
	Marianne Grootenboer (75) ademt bijna kunst. Vrijwel alles wat ze doet heeft ermee te maken. ‘Als ik te veel gewerkt heb en moe ben, ga ik bijvoorbeeld een jurk naaien. Maar halverwege wordt dat alweer een project, dan denk ik: wat kán ik hier allemaal mee!’ Ze groeide niet op met kunst, maar rolde er snel in toen op de kweekschool bleek dat ze talent had. Voor van alles. ‘Creativiteit zit nooit op één plek, dat is gewoon een losse kop hebben. Ik begon met beeldende kunst omdat ik al vroeg kleine kinderen 
	Workaholic 
	Later ging ze wel schrijven en illustreerde ze ook haar eigen kinderboeken. Ze had succes en publiceerde en exposeerde veel. Daarnaast doceerde ze vele jaren aan de TU en de Kunstacademie. Op haar 63e stopte ze daarmee. ‘Vóór ik echt oud werd, wilde ik me helemaal aan de kunst wijden. Ik ben een workaholic, dus rustig aan doen heeft me nooit getrokken. En reizen hoeft van mij ook niet. Alleen als het iets met kunst te maken heeft, zoals een weekje Berlijn of Venetië.’ 
	Verdriet en geluk 
	Marianne vindt dat ze geboft heeft in het leven. ‘Ik kom uit een liefdevol nest, dat neem je mee. Ook was er werk in overvloed. En ik zei overal juichend ja op.’ Natuurlijk kende ze ook donkere tijden. Daarin bood haar werk houvast. Zoals na de dood van haar tweede echtgenoot, Peter Snoei. ‘Ik kon het niet verkroppen: had ik net de leukste man ter wereld, ging hij dood! Toen ben ik gedichten gaan schrijven en mijn atelier in gegaan. Het hielp om op die manier bezig te zijn met mijn gedachten aan hem. Ik heb
	Marianne Grootenboer tekent, schildert, schrijft en maakt objecten en installaties. 
	www.mariannegrootenboer.nl 


	‘Dat ik dit werk heb, .is een groot geluk’. 
	‘Dat ik dit werk heb, .is een groot geluk’. 
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	Handige tips & adressen. 
	Handige tips & adressen. 
	woensdag vanaf 14.00 uur. 
	woensdag vanaf 14.00 uur. 
	woensdag vanaf 14.00 uur. 
	BezigZijn 
	BezigZijn 
	OOPOEH 
	Bij OOPOEH passen ‘opa’s’ en ‘oma’s’ op een huisdier. Zo hebben ouderen meer gezelschap en beweging, krijgen huisdieren aandacht en verzorging en hebben de baasjes een betrouwbare oppas. OOPOEH werkt door heel Nederland. Voor meer informatie, bezoek de website,  www.oopoeh.nl of bel 020-785 3745. 
	Pluspunt Rotterdam 
	Expertisecentrum voor senioren en participatie. Senioren kunnen er terecht voor inspirerende cursussen en projecten. Bezoek de website voor meer informatie en de activiteiten, www.pluspuntrotterdam.nl of bel 010-467 1711. 
	De Zilverlijn 
	Service waarbij ouderen gebeld worden door een vrijwilliger. Wilt u als vrijwilliger aan de slag en ouderen bellen? Bel dan 030-656 7774. Of zou het leuk vinden om zelf regelmatig gebeld te worden door een vrijwilliger? Bel dan met 0800-1325. Kijk voor meer informatie op: 
	www.ouderenfonds.nl 


	Opzoomer Mee 
	Opzoomer Mee 

	Ondersteuning van bewonersinitiatieven. Opzoomer Mee helpt bewoners bij initiatieven voor activiteiten in de straat. Voor meer informatie, kijk op www.opzoomermee.nl of bel 010-213 1055. 
	Ontmoeten 
	Ontmoeten 
	Huis van de Wijk 

	Ontmoetingsplaats voor buurtbewoners. U kunt er bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen, een taalcursus volgen of les in gezond eten of bewegen volgen. Ook is er ruimte voor eigen initiatieven van bewoners. Rotterdam telt 48 Huizen van de Wijk. Kijk op www.rotterdam.nl/huizenvandewijk voor een Huis van de Wijk in uw gebied, of bel 14 010. 
	Roze Salon Humanitas 
	Ontmoetingsplaats waar LHBT’s, (Lesbiennes, Homo- en Biseksuelen, Transgenders) of roze ouderen elkaar op een 

	prettige en veilige wijze kunnen ontmoeten. Locatie Noord: Bergwegplantsoen, elke woensdag open inloop, van 13.30 tot 16.30 uur en elke vrijdag van 14.00 tot 16.30 uur. Locatie Hoogvliet: Othelloweg 377-379, wekelijks op 
	Advies- en meldpunt verwarde personen Meldpunt voor Rotterdammers die zich zorgen maken om iemand met verward gedrag. Bent u ongerust over iemand in uw buurt met psychische problemen? Of om uw oudere buurvrouw, die de deur niet meer de deur uitkomt of belangrijke dingen vergeet? Bel dan met het advies- en meldpunt: 010-267 0700, 24 uur per dag. U kunt advies vragen en melden. OSO-Rotterdam Belangenbehartiging voor Rotterdamse ouderen. Samenwerkingsverband van de KBO, PCOB en de Rotterdamse Ouderen Bond. Bez
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	blijven in Rotterdam 









