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Agenda
 1. Opening
 2. Mededelingen 
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 19 juni 2017 
 4. Verslag kascommissie
 5. Decharge penningmeester
 6. Jaarverslag
 7. Verkiezing bestuursleden
  • K. van der Vegt, secretaris, is statutair aftredend. *)  
   • T. Lahaye, bestuurslid, treedt af. *)
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

  *)  Kandidaten voor deze functies moeten stemgerechtigd lid zijn en dienen 
zich schriftelijk bij de secretaris aan te melden. De aanmelding dient mede te 
worden ondertekenend door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient 
vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetref-
fende kandidaat, eventueel onder vermelding van de functie die hij/zij in het 
bestuur ambieert (Huishoudelijk Reglement Art 11.3).

Uitnodiging
voor de

Algemene Ledenvergadering
van de

Onafhankelijke Seniorenvereniging
Capelle aan den IJssel

11 april 2018, aanvang: 13.30 uur.
Locatie: Het Trefpunt, Vijverhof,

Reigerlaan 251, 2903 LJ Capelle aan den IJssel 

Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle aan den IJssel
Postbus 74, 2900 AB Capelle aan den IJssel - osc.secr@gmail.com



- 2 - - 3 -

Colofon:

Het OSC Nieuwsulletin is het 
orgaan van de

Onafhankelijke
Seniorenvereniging
Capelle aan den IJssel
Bestuur:
M. Meiboom, voorzitter
K. van der Vegt, secretaris
W. Schoemaker, penningmeester
A. Boerkamp, bestuurslid

Postbus 74,
2900 AB  Capelle aan den IJssel.
Tel 0900 4503040;
e-mail: osc.secr@gmail.com
website: www.hulpdienstcapelle.nl
KvK nr 64505499
IBAN: NL58INGB0007116157

Het  OSC Nieuwsbulletin wordt per 
e-mail verzonden aan de leden van 
de OSC. Voor diegenen die daar 
de voorkeur aan geven, wordt een 
versie op papier gemaakt

Redactie: Kees van der Vegt
Redactieadres: redactie.osc@gmail.com

Beste lezer,
De voorpagina laat er geen misver-
stand over bestaan: binnenkort is er 
weer een Algemene Ledenvergadering. 
De bijbehorende stukken vullen de eer-
ste bladzijden van dit Nieuwsbulletin.
Daarnaast kwijt de voorzitter zich van 
de taak om u te informeren over de 
registratie van uw gegevens in onze le-
denadministratie. Dit met het oog op de 
privacywetgeving die binnenkort wordt 
veranderd.
Maar natuurlijk is er ook de nodige 
ruimte is voor informatie over activi-
teiten, die u hopelijk stimuleren om ook 
sociaal actief te blijven.
Ik noem“Aan tafel” en de Zomerschool 
die weer van zich laat horen. En, als re-
sultaat van de eind vorig jaar tot stand 
gekomen samenwerking met de Stchting 
OpStap, vindt u in dit nummer het pro-
gramma van de OpStapBus dat talrijke 
mogelijkgheden biedt voor leuke uitjes.
Veel leesplezier!
 Kees van der Vegt, redactie

Het eerste jaar na de oprichting was 
voor de OSC een jaar van ontwik-
keling en groei. Het jaar 2017 werd 
meer gekenmerkt door consolidatie 
en stabilisatie. Dat is positief, maar 
heeft ook minder positieve kanten.

Bestuur
Het bestuur van de vereniging be-
stond in 2017 na de ALV in mei uit de 
volgende personen: Max Meiboom, 
voorzitter, Kees van der Vegt, secreta-
ris, Walter Schoemaker, penningmees-
ter, Anneke Boerkamp, bestuurslid en 
Tonnie Lahaye, bestuurslid.

Tonnie heeft zich verdienstelijk ge-
maakt voor public relations, met name 
ook door omvangrijke tekstbijdragen 
aan het OSC Nieuwsbulletin. Vooral 
vanwege haar verhuizing naar Rot-
terdam heeft zij zich inmiddels weer 
teruggetrokken.
Max Meiboom is aangebleven als 
voorzitter van de OSC en combineert 
dit inmiddels met het voorzitterschap 
van de Federatie Algemenene Senio-
renverenigingen (FASv), waar de OSC 
zich vorig jaar bij aangesloten heeft.
Deze is intussen zover gevorderd met 
zijn ontwikkeling, dat er een definitief 

Algemene Ledenvergadering 2018

Algemene Ledenvergadering 2018

bestuur is gevormd met zoals gezegd 
onze voorzitter aan het hoofd.

Leden
Het aantal contribuerende leden staat 
nu op 529. Nog steeds geldt dat de 
leeftijdscategorie waarop wij ons 
richten, mee brengt, dat wij vaker dan 
een club van vooral jeugdigen, leden 
verliezen door ziekte, overlijden of 
vermindering van vitaliteit, waardoor 
voorzetting van het lidmaatschap niet 
meer zinvol is. Tegenover dit verlies 
stond te weinig aanwas van nieuwe 
leden. De actieve wijze van ledenwer-
ving van 2016 kon in het jaar 2017 niet 
worden voortgezet. Het resultaat van 
advertenties, geplaatst in de IJssel- en 
Lekstreek, viel tegen.
Het bestuur beraadt zich op mogelijk-
heden om de groei van het ledental 
weer op gang te brengen. PR-acti-
viteiten die ervoor moeten zorgen, 
dat er meer Capellenaren weten van 
het bestaan van de OSC en wat deze 
haar leden kan bieden, worden des te 
belangrijker.

Activiteiten
Net als vorig jaar bloeien de reeds lang 
bestaande activiteiten nog als van-
ouds. De Fietsgroep “ ‘t, Fietsbelletje” 
functioneert onveranderd. De Scoot-
mobielgroep heeft weer een vierdaagse 
gehouden en diverse tochten georgani-
seerd. De Leeskring en de Geschiede-
nisclub timmeren weinig aan de weg, 
maar zijn nog steeds even actief.
De in het najaar van 2016 begonnen 
serie lezingen met als titel “Muziek 
Luisteren”, door de zeer gewaardeerde 
heer Nanne van Hoytema, werd voort-
gezet. Maar aan diens medewerking 

komt een einde. Voor een alternatief is 
al eerder contact gezocht met de Histo-
rische Vereniging Capelle, toen zonder 
resultaat. Nu is er één lezing voor de 
Zomerschool toegezegd; misschien 
dat dat alsnog een serie kan opleveren. 
Onderwerpen zijn er mijns inziens 
genoeg.
Het Gezellig Samen Eten heeft in-
middels vaste vorm gekregen onder 
de naam “ Aan Tafel”. De deelnemers 
genoten een goed verzorgde maaltijd 
in de Vijverhof en waren daar zeer 
tevreden over. Dit wordt in het lopende 
jaar voorgezet.
Vorig jaar voerde de Bridgeclub al een 
kwijnend bestaan; dit jaar bleek die 
niet langer  levensvatbaar te zijn.
De Activiteitencommissie houdt bij dit 
alles de vinger aan de pols.
De OSC Zomerschool leverde in 2017 
met haar workshops, excursies etc. 
weer een zeer geslaagd geheel op. Een 
nieuw initiatief was de “Mannendag” 
waaraan werd deelgenomen door een 
enthousiaste groep, die overigens niet 
uitsluitend uit mannen bestond.

Conclusie
Er is niet stil gezeten. Diverse activi-
teiten zijn tot ontwikkeling gekomen 
en hebben vaste vorm aangenomen. 
Deze consolidatie zorgt ervoor dat de 
vereniging stormen kan doorstaan, 
maar moet niet tot stilstand leiden. 
Immers: “stilstand is achteruitgang” al 
was het alleen maar dat terugloop van 
het ledental om aandacht blijft vragen.
Aan de ontwikkeling van de vereni-
ging zullen wij actief moeten blijven 
werken.
 Kees van der Vegt,
 secretaris

Jaaroverzicht 2017
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Algemene Ledenvergadering 2018 Algemene Ledenvergadering 2018
Baten en lasten  OSC  per 31-dec-17

Baten
   

Leden 2017 13698
   

Schenkingen 35
 

Bijdrage
Bijdrage SHC nieuwsbrief      600
Verhuur
Kerk zaterdag huur       300
Stichting Hulpdienst bijdrage in huur   1200 2100
  ------------

Totale baten 15833
Lasten
Huur ruimte      4648
Ruimte verwarming 2016 en 2017   1200  
Schoonmaakkosten       467  
Koffie en thee          93  
Kosten oa nieuw slot       225 6633
Aanpassing statuten           0 399
Kosten nieuwsbrief     1673
Bestuurs kosten        224
Ledenvergaderingen           0
Kosten FASv       1841 3738
Kantoorkosten        328
Telefoonkst        271
Boekhoud en leden adm. Prog      303
Verzekeringen        445
Bankkosten        176
Postbus         236
Postzegels        654 2413
Projecten
Scootmobiel        102
Aardrijkskunde geschiedenis      300
Muziek midddag         15
Zomerschool      1000 1417
 -------------

Totale lasten 14600
Saldo exploitatie 2017 1233
 ==========

Voor deze balans is decharge verleend door de kascommissie. W.Schoemaker, penningmeester 

 1) Opening
De voorzitter opent de vergadering om 
14:00 uur.
 2) Verslag vorige vergadering
De notulen van de vergadering dd. 6 mei 
2017 worden goedgekeurd.
 3) Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
 4) Aftreden voorzitter
De voorzitter legt uit, dat hij, statutair 
aftredend en niet herkiesbaar, zich in 
de vorige ledenvergadering bereid heeft 
verklaard om in functie te blijven tot een 
passende opvolger voor hem is gevonden. 
Dit werd door de vergadering aanvaard. 
Volgens de notaris was het echter regle-
mentair toch beter, dat de voorzitter wordt 
herbenoemd. Hij behoudt de mogelijkheid 
om op een passend moment alsnog af te 
treden ten gunste van een opvolger. 
Het voorstel om de voorzitter te herbenoe-
men wordt bij acclamatie aanvaard.
 5) Statutenwijziging
Het voorstel voor de gewijzigde  statuten 
is gepubliceerd in het OSC Nieuwsbulle-
tin, dat onder de leden is verspreid medio 
april 2017. Tijdens de algemene ledenver-
gadering van 9 mei 2017 bleek het voor 
een statutenwijziging vereiste quorum 
niet aanwezig te zijn. Om die reden werd 
een nieuwe algemene ledenvergadering 
uitgeschreven.
De voorzitter legt uit, dat de voorgestelde 
wijziging drie punten omvat: 1) het ver-
eiste quorum voor een statutenwijziging 
vereist in de oorspronkelijke vorm dat 
twee derde van de leden aanwezig is. Dat 

is praktisch onhaalbaar. Vandaar de ge-
wijzigde tekst, die statutenwijziging beter 
uitvoerbaar maakt.
Daarnaast krijgt het bestuur 2) de be-
voegdheid om, waar dat wenselijk is, 
ingrepen in de door de leden vastgestelde 
contributie te doen en 3) wijziging in het 
huishoudelijk reglement aan te brengen. In 
alle gevallen heeft de ledenvergadering de 
mogelijkheid om deze bestuursbesluiten 
achteraf te beoordelen en te corrigeren.
De statutenwijziging wordt in stemming 
gebracht en met algemene stemmen goed-
gekeurd.

 6) Rondvraag
• Vraag of het mogelijk is om een elek-
trisch golfwagentje aan te schaffen en 
daarmee rondrit-ten te maken door het 
Hitlandbos of het Schollebos. Eén en ander 
naar het voorbeeld van een club die dat 
doet in de Utrechtse Heuvelrug. Het idee 
wordt positief ontvangen; het bestuur zal 
de mogelijkheden bezien.
• Vraag of het niet een idee is om te pro-
beren om voor SHC of/en OSC een ANBI 
status te verkrijgen.Antwoord: Dit heeft 
voor de SHC geen zin en is voor de OSC 
al geprobeerd is, maar werd afgewezen. 
De OSC zou geen Algemeen Nut Beogen-
de Instelling zijn omdat zij zich op een 
beperkt deel van de bevolking richt, nl. 
ouderen. Hoe discutabel dit argument ook 
lijkt; het blijkt toch niet mogelijk te zijn 
om verandering in dit besluit te brengen.
 9) Sluiting
De voorzitter sluit om 14:20 de vergade-
ring en bedankt allen voor hun aanwezig-
heid.

Verslag Algemene Ledenvergadering OSC 19 juni 2017
Locatie: Valeriusrondeel 207, Capelle aan den IJssel
Aanwezig: M. Meiboom, voorzitter, K. van der Vegt, secretaris, W. Schoemaker, 
penningmeester, A. Boerkamp, bestuurslid
De presentielijst is getekend door 12 leden.
Bericht van verhindering ontvangen van: T. Lahaye, R Soetens, P.J Meiboom-van 
Zinnen, E. Van der Vegt-Jansse, M. Rijkaart van Capellen-Commijs, L. Hueting.
Notulist: K. van der Vegt
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Aanscherpen van de privacyregels

Toen u  lid werd van de OSC hebt u 
een aanmeldingsformulier ingevuld. 
Daarop staan de volgende gegevens:
 •  Naam
 •  Geslacht
 •  Voorletter
 •  Geboortedatum
 •  Adres
 •  Telefoonnummer
 • Email adres.
Al deze gegevens hebben wij opge-
slagen in de ledenadministratie. Van 
sommige gegevens ligt het voor de 
hand dat wij u dat vragen. Uw adres 
of email adres hebben we nodig om 
dit Nieuwsbulletin bij u te bezorgen. 
Wij vragen om uw geboortedatum om 
u vlak voor uw verjaardag een kaart te 
kunnen sturen.

De wet schrijft voor dat u ons kunt 
vragen welke gegevens wij van u 

hebben opgeslagen maar ook dat u  ge-
gevens kan wijzigen en gegevens kan 
laten verwijderen.

Al deze gegevens dienen als vertrou-
welijk te worden aangemerkt en als 
zodanig behandeld. Dit betekent dat 
deze gegevens niet voor iedereen 
beschikbaar zijn. In onze praktijk zal 
het beheer van de Ledenadministratie 
en de financiële gegevens in handen 
zijn van de penningmeester van de 
vereniging. 

Dat zal duidelijk worden vastgelegd, in 
het Huishoudelijk Reglement.

Daarnaast dienen de gegevens, bin-
nen twee jaar na beëindiging van het 
lidmaatschap, te zijn verwijderd uit het 
ledenbestand van de vereniging.
 Max Meiboom, voorzitter

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van toepassing. Voor ons als OSC en voor u als lid betekent dat 
het volgende.

“Aan Tafel” in de Vijverhof
Wij zijn weer gezellig uit eten geweest in de Vijverhof.

De gerechten smaakten heerlijk.

Wilt u ook een keer mee eten?
De volgende “Aan Tafel” is op vrijdag 13 april
U kunt zich aanmelden vanaf vrijdag 16 maart bij de Hulpdienst, tel.: 
0900-450 30 40.
De contactpersoon voor dit diner van vrijdag 13 april is Cock Jansen.
Het schema voor de maaltijden in de maanden juni, augustus, oktober en 
december ziet er zo uit:
Voor de maaltijd van:     Aanmelden vanaf:
Vrijdag 22 juni     Vrijdag 25 mei
Vrijdag 24 augustus     Vrijdag 27 juli
Vrijdag 26 oktober     Vrijdag 28 september
Vrijdag 14 december     Vrijdag 16 november

De Plaza van de Vijverhof gaat open om 17.00 uur, tegen 17.30 uur wordt 
het voorgerecht geserveerd door vrijwilligers van de Vijverhof en bent u al 
voorzien van een glaasje wijn of andere drank naar keuze.
De kosten bedragen:
Driegangen menu:       € 10,--    per persoon
Glas rode of witte wijn      €   2,25  per glas *
Bier         €   1,90  per flesje *
Frisdrank        €   1,35 per glas *
                  *Prijswijzigingen voorbehouden

Voor het eten graag bijtijds aanmelden. Wij moeten het aantal plaatsen ook 
tijdig vastleggen.
Als altijd aanmelden bij onze geweldige Hulpdienst, tel. 0900 – 450 30 40. 
Wilt u door de Hulpdienst vervoerd worden, dan graag tijdig bellen. Het 
diner is altijd afgelopen tussen ca. 19.30 en 19.45 uur. Deze tijden kunt u 
aan de Hulpdienst doorgeven.

Muziekmiddag
Wij prijzen ons gelukkig, dat 
Nanne van Hoytema

weer bereid is gevonden om voor ons een lezing te geven
met muziek, beelden en allerlei wetenswaardigheden over 

componisten en hun composities, getiteld
“Muziek Luisteren”

Dit vindt plaats op
3 april 2018  om 14:00 uur in Valeriusrondeel 207

U kunt zich hiervoor opgeven bij Han Laugs:
h.laugs@kpnplanet.nl 

Rectificatie: andere datum!
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Van de FASv bereikt ons het volgende
Verzoek van de
Open Universiteit Nederland
Van mevrouw dr. Marianne 
Simons van de Open Universi-
teit kreeg ik het verzoek om een 
enquête uit te zetten, waar zij als 
universitair docent en onderzoe-
ker bij de vakgroep Levensloop 
Psychologie mede verantwoorde-
lijk voor is.

Zij ontwikkelt een vragenlijst met 
als onderwerp: social capital ofwel 
de omvang van en mate van parti-
cipatie in sociale netwerken en de 
potentiële hulpbronnen die deze 
bieden.

Het onderzoek betreft de mogelijke 
relatie tussen enerzijds de verschil-
lende aspecten van mentaal welbe-
vinden en anderzijds het gebruik 
van sociale media. Ofwel: kunnen 
sociale media al dan niet een gun-
stig effect hebben op het mentaal 
welbevinden van de oudere die 
hiervan gebruik maakt?

In dat kader is een vragenlijst ont-
wikkeld, waarmee wordt beoogd 
om het persoonlijk ‘social capital’ 
van ouderen boven de 60 jaar te 
meten.
Verspreiding van de vragenlijst 
onder een grote groep ouderen kan 
inzicht geven of de vragen helder 

geformuleerd zijn en of er inder-
daad te meten is wat wordt beoogd. 
Zelf heb ik als proef de vragenlijst 
ingevuld. Het leek veel, gezien alle 
vragen, maar de tijdsbesteding viel 
mee, mogelijk omdat ik niet zoveel 
aan sociale media doe. De OU zal 
dankbaar zijn als veel leden van de  
aangesloten verenigingen deelne-
men aan de enquête.
Ik verwacht van de OU het resul-
taat van de enquête te horen. Dat 
kan wel even duren, begreep ik, 
maar dat resultaat laat ik u weten. 

De OU garandeert dat de priva-
cy gerespecteerd wordt en dat de 
lijsten anoniem in een database 
van de OU worden opgeslagen en 
alleen voor dit onderzoek worden 
gebruikt. 
De link naar de vragenlijst:
https://lab.ou.nl/ls/index.php/
437972?lang=nl 
Wie deel wil nemen kan de lijst 
bekijken, online invullen en daarna 
versturen. 
Mocht u nog vragen hebben, Ma-
rianne Simons is te bereiken via: 
marianne.simons@ou.nl .

 Namens het bestuur van de FASv, 
 J.E. Graniewski Secretaris 

Voor de zesde keer op rij or-
ganiseert de OSC de jaarlijkse 
Zomerschool, drie weken lang, 
van 14 juli t/m 4 augustus.
Een team van vier vrijwilligers 
(Walter, Miep, Henk en Han) is 
bezig met de organisatie en er 
zijn nog eens tien vrijwilligers 
beschikbaar die fungeren als gast-
vrouw/ begeleider en chauffeur.

De opzet van het programma begint al aardig vorm te krijgen Er is voor elk wat 
wils: uitstapjes, boottochten, creatieve workshops, een film, een informatieve 
middag, een High Tea, bloemschikken, schilderen, speksteen bewerken enz.
Om dit mogelijk te maken is er subsidie 
aangevraagd bij de gemeente en een 
financiële bijdrage bij de van Cappellen 
Stichting. Beiden zijn gehonoreerd.
Voor de mensen die vervoer nodig 
hebben, is er weer de mogelijkheid 
van gratis vervoer door onze Hulp-
dienst. Dit wordt gefinancierd door 
ons Bestuur en de Zellingen stelt drie 
busjes beschikbaar, waarmee we op de 
zaterdagen ook gratis vervoer kunnen 
aanbieden aan achttien personen.
In mei is het programma helemaal rond; begin juni kan men zich gedurende twee 
weken opgeven voor de diverse activiteiten en eind juni hoort u of er voldoende 
belangstelling is voor uw keuze en alles door kan gaan.

Alle leden krijgen eind mei een 
programmaboekje samen met het 
volgende Nieuwsbulletin. Mis het 
niet!!!!!!!!!!
Er worden verder nog flyers 
verspreid, er komen stukjes in 
de wijkkrant, het AD en Hallo 
Capelle en er gaan programma-
boekjes naar diverse locaties.
Wij hebben er zin in, u ook?
 Team Zomerschool

Zomerschool 
2018
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Di 3 apr Tuincentrum De Driesprong in Zoetermeer € 11,00
Wo 4 apr Bezoek aan het Speelklokkenmuseum in Utrecht € 29,00
Do 5 apr Een kijkje in de wereld van giftige dieren en planten bij museum Naturalis Leiden en 
stadsbezoek in Leiden € 24,50
Vr 6 apr Euromast en lunchen bij tante Sjaar € 20,00
Ma 9 apr Winkelen en lunchen bij IKEA Barendrecht € 11,00
Di 10 apr Workshop Mozaïeken bij Mozamuse in Dordrecht € 26,00
Wo 11 apr Shoppen in de 9 Straatjes van Amsterdam € 16,00
Do 12 apr Stadsbezoek Bergen op Zoom  € 15,00
Vr 13 apr Zuiderzeemuseum Enkhuizen (Openlucht museum)  € 36,00
Zo 15 apr Herontdek de Bazaar in Beverwijk (zwarte markt) € 16,50
Ma 16 apr Bloesemtocht en Lingerit, met aansluitend eten bij de brasserie of Stapelbakker in 
Mariënwaerdt  € 17,00
Di 17 apr Middagconcert ter gelegenheid van de Lente in Concertgebouw Amsterdam  € 42,00
Wo 18 apr Route langs de Lek en stadsbezoek Culemborg € 16,50

Do 19 apr Dierentuin Zoo Antwerpen  € 46,00
Vr 20 apr Brocantemarkt Graanbuurt-Giessenburg  € 12,50
Za 21 apr Naar de Duinhuisjes, bezoek museum In den Halven Maen en lunchen aan de
Tenelleplas  € 20,00
Ma 23 apr Bloesemtocht en Lingerit, met aansluitend eten bij de brasserie of Stapelbakker in 
Mariënwaerdt  € 17,00
Di 24 apr Rondrit in de Krimpenerwaard met aansluitend een 3-gangen diner eetcafé 
‘De Crimpenaer’  € 33,00
Wo 25 apr Koffie Willemstad, lunch Middelharnis, winkelen Hellevoetsluis € 15,00
Do 26 apr Rondrit Alblasserwaard en stadsbezoek Vianen € 14,50
Ma 30 apr Bezoek Groencentrum Sonneveld in Boskoop en lunchen bij de Landerij in
Waddinxveen  € 12,00
Di 1 mei Genieten van de Romantiek in Bloemen op de Keukenhof € 38,50
Wo 2 mei Rosada Fashion Outlet in Roosendaal  € 15,00
Do 3 mei Landelijke route naar de Mariënwaerdt en via de Linge en de Waal naar het historisch 
centrum van Gorkum (Gorinchem) € 16,50
Vr 4 mei Park en tuin van Kasteel “de Haar” in Haarzuilens € 32,00
Ma 7 mei Workshop Schelpendecoraties in Hillegom  € 24,00
Di 8 mei Rondvaart over de Vecht  € 37,00
Wo 9 mei Bezoek aan kasteel Duivenvoorde in Voorschoten € 23,00
Vr 11 mei ‘Eibertjes’-dag in Nunspeet  € 18,50
Za 12 mei Kasteel Ruurlo en tentoonstelling Carel Willink € 36,00
Ma 14 mei Japanse Tuin in Landgoed Clingendael € 15,00
Di 15 mei Winkelen in Goes en bezoek van de weekmarkt € 18,00
Wo 16 mei Kasteel Amerongen: Huys en tuinen € 27,00
Do 17 mei Rondrit Land van Heusden en Altena en stadsbezoek Heusden € 16,00
Vr 18 mei Rondvaart Linge met warm en koud buffet  € 43,00
Di 22 mei Zandsculpturenfestijn in Garderen: Thema 2018: Hollandse Meesters € 29,00
Wo. 23 mei Bezoek A.Vogel tuinen “van plant tot klant” in ’t Harde  € 29,00
Do 24 mei Rondvaart en stadsbezoek Amersfoort  € 23,00
Vr 25 mei Winkelen in “De Reigerhof” en de markt in Nieuwerkerk a/d IJssel € 10,00
Za 26 mei Rondleiding Middellandse Zeetuin Uilenbroek in Buttinge (Zeeland) € 21,50
Ma 28 mei Winkelen en lunchen bij IKEA Barendrecht  € 11,00
Di 29 mei Bezoek Muiderslot in Muiden € 32,50
Wo 30 mei Rondvaart met fluisterboot ANDANTE door de Vlietlanden bij Schipluiden € 21,00
Do 31 mei Zeelandtour Domburg € 19,50

Aanmelden, reserveren en nadere informatie:
www.opstapbuscapelle.nl of 010 2640220

Reserveren is mogelijk vanaf de datum aangegeven bij de betreffende maand. Om te reserveren 
belt u op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur naar telefoonnummer (010) 264 02 20. Annuleren 
kan tot 24 uur van tevoren. Anders worden de kosten van de rit alsnog in rekening gebracht.
U wordt een week van te voren gebeld om uw inschrijving te bevestigen.

Programma april en mei

De Stichting OpStap Capelle verzorgt met haar OpStapBus, bemand door een 
groep enthousiaste vrijwilligers, complete uitstapjes voor Capelse ouderen die 
een leuke dag willen beleven. Wij halen u thuis op en brengen u na afloop ook 
weer veilig naar huis.

Iedere twee maanden hebben wij een nieuw programma. In beginsel bieden wij 
voor alle doordeweekse dagen een uitstapje aan, en soms ook in het weekend.
Wilt u ook een programmaboekje thuis gestuurd krijgen? Stuur dan een mail naar 
info@OpStapBusCapelle.nl, of meld u via www.opstapbuscapelle.nl . U betaalt 
daarvoor € 15,00 per jaar. Voor elk uitstapje betaalt u een eigen bijdrage.

Gaat u mee? Dan  is het goed om te weten wat de  regels en afspraken zijn.
 •  Een rit naar een winkelcentrum gaat door als er minimaal 3 deelnemers zijn. 
Andere ritten gaan door als er minimaal 5 deelnemers zijn. Er kunnen maximaal 7 
personen mee per rit.
 •  Elke rit is inclusief één kopje koffie of thee. Andere consumpties en maaltijden 
zijn uitsluitend inbegrepen indien dat als zodanig is vermeld.
 •  In verband met de beperkte hoeveelheid wisselgeld wordt u verzocht ritten met 
gepast geld te betalen.
 •  Het is raadzaam medicijnen die op vaste tijden ingenomen moeten worden, 
mee te nemen, voor het geval de rit onverwachts langer duurt.



Meer informatie is te vinden op: www. hulpdienstcapelle.nl
Als u van de Hulpdienst gebruik wilt maken, dan kunt u dit nummer bellen: 

0900 4503040

Stichting Hulpdienst
Capelle aan den IJssel

in samenwerking met 
OSC

Buiten alle financiële gegevens hebt 
u daarbij ook een machtigingscode 
nodig, eventueel ook één voor uw 
partner.
Als u deze codes niet automatisch 
hebt ontvangen vergeet deze dan 
niet aan te vragen bij https://mach-
tigen.digid.nl , of per telefoon bij 
088-1236555

Indien u bij het invullen van de 
aangifte ook nog Toeslagen in 2018 
wil aanvragen of wijzigen, dan moet 
u daarvoor ook extra machtigings-
codes aanvragen, want de machti-
gingscodes voor de inkomstenbe-
lasting zijn voor de Toeslagen niet 
meer bruikbaar in 2018.

Als er meerdere volwassen perso-
nen bij u in hetzelfde huis wonen 

moet u ook voor hen machtigings-
codes voor toeslagen aanvragen.

Indien u geen machtigingscodes 
hebt, kunnen we in geval van nood 
uw DigiD en de DigiD van uw 
eventuele partner gebruiken die u 
dan wel zelf op de computer moet 
invullen.

Onze invullers zullen u daarbij 
vertellen hoe dat moet.

Belastingservice
Waarschijnlijk bent u al bekend met het feit dat vanaf 1 maart uw belas-
tingaangifte ingevuld kan worden en als u daar hulp bij wenst, kunt u 
dat aanmelden bij ons nummer 0900-4503040.


