
Geachte lezer,
In de komende edities wil 
ik aandacht besteden aan 
onze vrijwilligers, d.w.z. de 
vrijwilligers van de OSC en 
van de SHC. Zonder deze 
vrijwilligers kunnen wij het 
werk niet doen dat er gedaan 
wordt. Vooral bij de SHC 
(Stichting Hulpdienst Capel-
le) wordt veel goed werk 
verricht, werk dat senioren 
door omstandigheden niet 
meer zelf kunnen verrichten 
vanwege fysieke of financiële 
omstandigheden.

Laten we eens stilstaan bij 
al die vrijwilligers, die goed 
werk verrichten in ziekenhui-
zen, verzorg/ verpleeghuizen, 
etc. Zij zijn onmisbaar ge-
worden in deze maatschap-
pij.

Ik hoop dat u ook dit nieuws-
bulletin weer met veel plezier 
leest. Dat u goede informatie 
ontvangt over alles wat er in 
Capelle aan den IJssel ge-
beurt met name in het belang 
van senioren. En vooral, dat 
u trots mag zijn op al die vrij-
willigers die het leven van de 
senioren van Capelle aan 
den IJssel zo prettig mogelijk 
proberen te maken. 
 Tonnie Lahaye

Goed nieuws is al-
tijd leuk.
In de kwestie van onze 
huisvesting was er even 
een hoopgevende ont-
wikkeling. We zijn weer 
in gesprek gegaan met 
Havensteder om te zien 
of een terugkeer naar 
onze vorige locatie (Ba-
zuin – Bermensteijn) 
mogelijk is. Hoewel ook 
die locatie nogal excen-
trisch ligt ten opzichte 
van de rest van Capel-
le, biedt deze als groot 
voordeel dat het toegan-
kelijk is voor alle leden 
(dus ook zij die – nood-
gedwongen – gebruik 
moeten maken van een 
scootmobiel). Jammer 
genoeg is het laatste 
nieuws hier, dat dit toch 
geen optie is. Maar wij 
blijven zoeken naar mo-
gelijkheden; we houden 
U op de hoogte van de 
ontwikkelingen.

Beter nieuws (denken 
wij). Wij gaan de ko-
mende tijd als bestuur 
in gesprek met U. Nou 

ja, niet met U allemaal 
maar met een aantal van 
U. We willen namelijk 
graag weten wat u vindt 
dat de OSC voor u moet 
doen. Nu hebben we die 
vraag al eerder gesteld in 
vorige Nieuwsbulletins 
maar de response was, 
om het voorzichtig uit te 
drukken, aan de magere 
kant. Maar voor de ver-
dere ontwikkeling van 
de OSC is het belangrijk 
om te weten wat U wil. 
Natuurlijk, niets is ook 
een antwoord. Maar we 
verwachten door per-
soonlijke gesprekken te 
voeren meer te weten te 
komen. 

De FASv, de overkoepe-
lende organisatie waar 
ook wij bij zijn aangeslo-
ten, begint een grote jon-
gen/meisje te worden. 
Ik weet het, we mogen  
uitsluitend nog gender 
neutraal spreken maar 
ik waag het er maar op 
omdat het wel duidelijk 
maakt wat ik bedoel. U 
kunt uiteraard altijd een 
– al dan niet –boze inge-
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zonden brief sturen aan 
de redactie. Maar goed, 
de FASv heeft inmiddels 
ruim 15.000 leden en 
gaan het interim bestuur, 
dat tot nu toe heel veel 
goed werk heeft verricht, 
vervangen door een 
meer permanent bestuur. 
Dat gaat in de komende 
maanden gebeuren. Ook 
van die ontwikkeling zal 
ik U op de hoogte hou-
den

Tot slot, mocht U nog lid 
zijn van de ANBO dan 
kunt U Uw lidmaatschap 
voor 1 december opzeg-
gen. Scheelt toch weer 
40 euro! •

 Max Meiboom
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Activiteiten
“Samen eten in de Vijverhof”
Op woensdag 30 augustus jl. hebben 
wij kunnen genieten van alweer het 3e 
gezamenlijke diner. Er werd geani-
meerd met elkaar gepraat, de sfeer was 
heel prettig en het eten weer prima. We 
hebben zelden zo’n lekkere jachtscho-
tel gegeten als deze van de kok van de 
Vijverhof. Wat ons betreft smaakt het 
zeker naar meer.

Heeft u ook zin om eens met leden van 

onze vereniging gezellig te eten? 
Dat kan weer op woensdag 25 oktober 
a.s., dan is het volgende diner in de 
zaal “Het Trefpunt”. U kunt zich vanaf 
dinsdag 10 oktober tot en met vrijdag 
20 oktober aanmelden bij onze Hulp-
dienst, tel. 0900 – 450 30 40.
En misschien heeft u nog leuke ideeën 
voor deze en andere activiteiten van 
onze vereniging. Wij horen graag van 
u. Wat ons betreft tot ziens!
 Anneke Boerkamp en
 Cock Jansen-de Beer

ORGANISATIE VAN  “GEZELLIG ETEN IN DE VIJVERHOF”

De etentjes zijn voor de leden van de OSC, één introducé per lid is 
mogelijk.
 

De diners voor de OSC worden 1 x in de twee maanden gehouden, 
in principe elke laatste woensdag van de even maanden. Het schema 
voor 2017 is:

Datum:      Aanmelden kan vanaf:
Woensdag 25 oktober   dinsdag 10 oktober
Woensdag 27 december   maandag 11 december
 

Aanmelden voor het eten kan tot en met de vrijdag voor het etentje, 
daarna sluit de inschrijving.

Locatie: Het Trefpunt van de Vijverhof.
Deze ruimte zal open gaan om 17.00 uur; tegen 17.30 wordt het 
voorgerecht geserveerd en bent u al voorzien van een glaasje wijn of 
ander vocht. Elke tafel is voorzien van enkele kannen water en deze 
worden naar behoefte bijgevuld.
Voor alle gangen wordt rustig de tijd genomen en er is altijd gelegen-
heid tot napraten.

De kosten bedragen:
Driegangen menu:            E 15,-- per persoon
Glas rode of witte wijn:    E   2,25 per glas
Bier:                               E   1,90 per flesje
Frisdrank:                        E   1,35 per glas

Afrekenen: contant bij de organisatoren.

Heeft u zich aangemeld voor het eten en bent u alsnog verhinderd?  
Zo snel mogelijk afmelden bij de Hulpdienst, tel. 0900 – 450 30 40

Oproep
Kerstgezang

12 december 2017 in de Vijverhof
19.30 uur tot 21.30 uur

Dit jaar wil  de OSC een kerstavond met gezang 
organiseren in de Vijverhof.
Deze avond zal gerealiseerd worden in nauwe sa-
menwerking met de Vijverhof en met medewerking 
van het

“Vrouwenkoraal Capelle”.
Maar uiteraard moeten wij voorafgaand aan de hele 
organisatie van deze avond weten of er voldoende 
belangstelling is onder onze leden.

Heeft u belangstelling laat ons dan uiterlijk voor 
1 november weten via redactie.osc@gmail.com 
of u aanwezig wilt zijn.
Vrij entree voor iedereen.
 Namens het bestuur van de OSC,
 Tonnie Lahaye
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Antonio Vivaldi- 1678-1741,
geb. in Venetië

Een begenadigd violist en compo-
nist, schreef ontzettend veel muziek, 
waaronder 46 opera’s, vioolconcerten 
en vooral vrolijke muziek, hij vond dat 
zijn muziek toegankelijk moest zijn 
voor de massa.
Hij werd in 1703 tot priester gewijd 
maar hij nam het niet zo nauw met 
het celibaat en hij hoefde al snel de 
mis niet meer op te dragen i.v.m. zijn 
slechte gezondheid (astma).Volgens 
sommige ook omdat hij rustig tijdens 
de mis muziek ging opschrijven als 
hij ineens inspiratie kreeg. Hij gaf 
ook muziekles in een weeshuis voor 
meisjes, de wezen gaven onder zijn 

leiding concerten en kregen hierdoor 
grote bekendheid, voor hen schreef hij 
gewijde muziek. De Vier Jaargetijden 
is zijn bekendste werk.
 
Guiseppe Verdi- 1813-1901,
geb. in Le Roncole
Operacomponist en vertegenwoordiger 
van de Italiaanse muziek bij uitstek.
Toen hij 10 jaar was kreeg hij al een 
aanstelling in de kerk als organist en 
op zijn  15e was hij de beste pianist 
van de provincie, hij werd echter niet 
aangenomen op het conservatorium 
vanwege de speeltechniek die hij zich-
zelf had aangeleerd. Hij kreeg later les 
van de beste muziekleraren.

De opera’s Aïda, Rigoletto, Nabucco 
met het beroemde Slavenkoor, Othel-
lo,en La Traviata zijn bekende voor-
beelden.
 
George Bizet- 1838-1878,
geb. in Parijs.

Een wonderkind dat met 9 jaar al stu-
deerde aan het conservatorium en op 

zijn 19e de prestigieuze Prix de Rome 
kreeg waardoor hij enige jaren in Italië 
kon studeren.
Vooral bekend door de opera’s Car-
men, die tijdens zijn leven nog geen 
succes was  en De Parelvissers met het 
beroemde duet.
Hij schreef ook liederen en symfonie-
en.

Maurice Ravel – 1875-1937,
geb. in Frankrijk,
van Zwitsers-Baskische afkomst.

Zijn bekendste werken zijn de Bolero 
en een Pianoconcert voor de linker-
hand, voor een pianist die in de oorlog 
zijn rechterarm verloor.
Verder schreef hij veel pianomuziek, 
liederen en een paar werken voor 
orkest, een opera en muziek voor het 
Russische ballet. Hij was samen met 
Claude Debussy en Gabriël Fauré 
tijdgenoot van het moderne Impressio-
nisme.
 
George Gershwin- 1898- 1938,
geb. in Brooklyn,New York
als Jacob Gershowitz.
Zijn ouders waren Russisch/Joodse 
immigranten.
Hij begon zijn loopbaan als pianist in 
een muziekwinkel waar hij klanten mu-

ziek voorspeelde die zij wilden kopen 
(er waren nog geen platen in die tijd) 
en schreef vooral musicals.
Zijn bekendste werken zijn de musicals 
Porgy en Bess met de song Summer-
time, waarvan wel 700 versies bestaan 
en An American in Paris.
Voor Porgy en Bess stelde hij als eis 
dat er alleen zwarte zangers mochten 
meedoen.
Zijn broer Ira schreef altijd de teksten.
Uit diverse musicals zijn tot op heden 
nog veel songs populair en zijn op-
genomen in het American Songbook, 
waaruit elke zich respecterende zanger 
en muzikant moet kunnen zingen en 
spelen.
Gershwin vond dat zijn carrière wat 

moeizaam ging en riep de hulp in van 
Ravel maar deze antwoordde: 
“Waarom zou je een tweede rangs 
Ravel worden als je een eerste rangs  
Gershwin bent?•

Wordt vervolgd in 2018???
 Han Laugs

19 september
Vierde lezing met muziek

door Nanne van Hoytema
Helaas, voorlopig de laatste keer, misschien komt er volgend voorjaar een ver-
volgserie, dit hangt vooral af van uw belangstelling.
Het was weer een interessante middag met wetenswaardigheden over diverse com-
ponisten en mooie muziek.
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Herhaalde oproep
Fietsbegeleiders ge-

vraagd.
Nog steeds is er een gebrek aan 
mensen die als fietsbegeleider met de 
tochten van de “Scootgenieters” willen 
meegaan.
Fietst u graag en wilt u ook nog iets 
voor een ander betekenen? Wordt 
dan fietsbegeleider van onze gezellige 
scootmobielgroep.

De groep bestaat ruim 6 jaar en heeft 
40 leden. Van eind april tot eind okto-
ber worden geregeld tochten in de regio 
gemaakt, waaraan gemiddeld 14 tot 
18 leden deelnemen. De tochten duren 
meestal ruim een uur; er wordt gereden 
met een gemiddelde snelheid van 10 
km per uur. Onderweg wordt gepau-
zeerd voor koffie of iets dergelijks.
Ook wordt er jaarlijks deelgenomen 
aan de scootmobielvierdaagse die 
steeds wordt afgesloten in een feeste-
lijke sfeer, die niet voor die op de “Via 
Gladiola” onderdoet.

De taak van de fietsbegeleiders hierbij 
is, dat zij de scootmobielrijders helpen 
bij het oversteken en bij hen blijven, 
als zij (onverhoopt) pech krijgen, tot 
er hulp komt. Een enkele keer komt 
het voor dat iemand naar huis gebracht 
moet worden. Er zijn minimaal drie 
begeleiders per tocht nodig. U wordt 
ingeschreven als vrijwilliger, omdat u 
dan verzekerd bent tijdens uw tochten. 
U bent van ca. 13.00 – 16.30 uur on-
derweg. Het is een pré als u een EHBO 
diploma heeft en ook in de zomermaan-
den veel beschikbaar bent.

Meer informatie? Bel Han Laugs; 
010-4425634 of mail naar:
h.laugs@kpnplanet.nl

De bibliotheek biedt meer!

Lezen is een activiteit, die bij uitstek 
waardevol is voor voor mensen die 
lichamelijk niet meer zijn wat ze waren, 
maar nog wel alles willen doen om 
hun geest gezond te houden, zoals 
veel senioren al weten. Daarom lijkt 
het goed om toch nog eens onder de 
aandacht te brengen welke mogelijk-
heden de Bibliotheek daarvoor biedt. 
En dat niet alleen in het gebouw van de 
“Bibliotheek aan den Ijssel”, zoals uit 
het onderstaande blijkt.

De Bibliotheek aan huis
Leest u graag, maar naar de Bibliotheek 
aan den IJssel komen is door ziekte of 
immobiliteit een probleem. Dan komen 
wij naar u toe met de Bibliotheek aan 
huis service. U kunt van deze service 
gebruik maken met een standaardabon-
nement. 
Heeft u belangstelling?
Voor vragen over het gebruik maken 

van de Bibliotheek aan huis kunt u 
contact opnemen met de contactper-
soon Miranda van der Meer: m.vander-
meer@bibliotheekaandenijssel.nl of 
010 450 32 44.

Folder Digitaal meedoen
Onmisbaar voor iedereen die digitaal 
wil meedoen!
Gemeente, Stichting Welzijn en Biblio-
theek aan den IJssel hebben de koppen 
én kennis bij elkaar gestoken om een 
folder te creëren, boordevol informatie 
voor iedereen die graag digitaal mee-
doet. 
Wethouder van Cappelle: “Steeds meer 
dingen gaan tegenwoordig digitaal. 
Daarom ben ik een groot voorstander 
dat iedereen digitaal kan meedoen. Of 
je nu net begint met computeren en 
internetten óf gewoon graag meer wil 
leren: de folder bevat handige adressen 
voor bijvoorbeeld trainingen, inloop-
spreekuren, waarmee Capellenaren 
‘digivaardig’ kunnen worden.” 
Voor iedereen die ook graag eens wil 
beeldbellen met een verre vriend of wel 
wat hulp kan gebruiken bij het maken 
van een sollicitatiebrief, bij het inter-
netbankieren of het invullen van een 
online formulier. Voor een ieder bij wie 
de stoom uit de oren komt omdat het 
maar niet lukt die bijlage te openen bij 
een e-mail en voor diegenen die graag 
(gratis) buitenshuis willen internetten. 
Voor al deze digitale durfals is er dus 
de folder Digitaal meedoen. Naast de 
folder is er ook een website digitaal-
meedoen.nl. Daar is het actuele aanbod 
van de instellingen terug te vinden. De 
folder is o.a. op te halen bij de biblio-
theek, het gemeentehuis, de wijkwin-
kels van Welzijn Capelle en de Kennis-
makelaars. 
Meer informatie: http://www.digitaal-
meedoen.nl

Cursus Klik & Tik - Het internet op!
Dé cursus die je als beginner op het 
internet alle handvatten geeft die je 
nodig hebt om goed en veilig gebruik te 
kunnen maken van het web.
Wat leer je in de cursus?
Om goed te kunnen werken op inter-
net, is het leren omgaan met de muis 
cruciaal. Gestart wordt daarom met 
muisoefeningen. En, om zo goed en 
snel mogelijk informatie te vinden op 
internet gebruiken we een zoekmachi-
ne. We besteden aandacht aan de zoek-
machine Google en voorzien je hierbij 
van handige tips. We bekijken websites 
en gaan er mee aan de slag.

Ook e-mailen is een onderdeel van 
deze cursus. Logisch, want e-mailen is 
bijna niet meer weg te denken uit het 
dagelijks leven. En wat is downloaden 
eigenlijk? Het opslaan van documenten 
en het versturen van een e-mail met 
een bijbehorend document vormt ook 
onderdeel van de cursus.
Waar en wanneer?
De cursus vindt plaats in Leslokaal 
Schollevaar, voorheen de bibliotheek, 
Stationsplein 16, 2907MJ Capelle aan 
den IJssel.
Maandag 30 oktober en 6, 13 , 20 en 
27 november en 4 december van 9:30 – 
11:30 uur.
Kosten:
Deelname aan deze cursus inclusief een 
cursusboek bedraagt € 15,00 voor le-
denvan de bibliotheek en € 20,00 voor 
niet-leden. Betaling gaat contant bij 
de eerste les. Na afloop van de cursus 
ontvang je een certificaat!
Aanmelden:
Kom langs bij onze bibliotheek aan de 
Duikerlaan. Voorheen het Postkantoor. 
Of neem contact op met  Angelique van 
den Akker: 0180 513 995 •
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Ik maak er zelf met veel plezier gebruik 
van. Ik  wil eens tijd en aandacht schen-
ken aan al deze vrijwilligers die ervoor 
zorgen dat deze dienst verleend kan 
worden door Capelse ouderen voor de 
Capelse senioren vanaf 50 jaar. 

Voor alle duidelijkheid: de Stichting 
Hulpdienst  Capelle is geen bedrijf. 
Al het werk dat onder de SHC valt, is 
vrijwilligerswerk. Elke dag heeft één 
vrijwilliger dienst als telefoonwacht. 
Deze moet het doen met één telefoon-
lijn, wat tot gevolg kan hebben, dat u 
soms even moet wachten. Via het  num-
mer van de SHC: 0900-4503040 komen 
alle hulpvragen binnen, dus ook die 
voor vervoer. Het is niet zo, wat veel 
mensen denken, dat de SHC net als de 
taxibedrijven veel auto’s voor de deur 
heeft staan. Nee, de auto’s zijn allemaal 
het bezit van de chauffeurs die vrijwil-
lig hun wagen en zichzelf beschikbaar 
stellen om deze dienst aan te kunnen 
bieden.

Het is dan ook van groot belang dat u, 
als u vervoer nodig heeft, 2 dagen van 
te voren reserveert. Geef ook aan of u 
een rollator of rolstoel meeneemt, dan 
kan hier bij de planning rekening mee 
gehouden worden. De telefoonwacht 
heeft dan tijd genoeg om een planning 
te maken, chauffeurs en reserve chauf-
feurs te regelen.
De SHC is bereikbaar voor het reser-
veren van vervoer van maandag t/m 
zaterdag tussen 9.00 uur en 14.00 uur. 
Van maandag t/m zaterdag s de hulp-
dienst ook tussen 14.00 uur en 17.00 

uur bereikbaar voor diverse andere 
aanvragen.
Alleen voor spoedzaken, bijvoorbeld 
als u  onverwacht naar de spoedeisende 
hulp in het ziekenhuis moet, is de hulp-
dienst altijd bereikbaar voor vervoer, 
dus ook in de weekeinden en ’s avonds 
en ’s nachts.

Ook op zon- en feestdagen wordt 
gereden, uiteraard alleen indien u tijdig 
heeft gereserveerd. Zeker voor  feest-
dagen zoals Kerst, Oud en Nieuwjaar 
is het belangrijk dat u dat ruim van te 
voren doet. De telefoonwacht reserveert 
dan onder voorbehoud. Pas na inventa-
risatie van de beschikbare chauffeurs en 
van de te rijden ritten en na het maken 
van een planning kan worden bepaald 
of het gewenste vervoer voor u be-
schikbaar is. U wordt daarover  binnen 
een afgesproken periode gebeld.

Toen ik zelf ging beseffen dat de 
SHC-vervoersdienst geen taxicentrale 
is, is me het werk van de chauffeurs 
enorm gaan boeien. Zij doen dit geheel 
vrijwillig. De opbrengsten, de beta-
lingen van de hulpvragers, dienen 
als vergoeding voor de brandstof- en 
autokosten.

 Ik heb gesproken met twee van de 
chauffeurs, bij wie ik zelf regelmatig in 
de auto zit: Henk en Thijs. Henk doet 
dit werk nu al drie jaar en Thijs ruim 8 
jaar. 
Wat is hun motivatie om dit werk te 
doen?
• Het is fijn om mensen te helpen

De SHC Vervoersdienst
Aandacht voor onze vrijwilligers 1

Wat ooit de Anbo Hulpdienst was, is sinds oktober 2015 de Stichting Hulp-
dienst Capelle, die nauw samenwerkt met de Onafhankelijke Seniorenvereni-
ging Capelle aan den IJssel (OSC). In dit stuk wil ik één van de diensten, die 
de SHC verleent, eruit lichten: de vervoersdienst. 

Dank aan OSC voor deze mogelijk-
heid om onze OpStapbus voor senio-
ren te presenteren. De Opstapbus is 
een voortzetting van de Boodschap-
penplusbus die al goed bekend stond 
in Capelle. De verandering is, dat 
de Opstapbus in een eigen stichting 
is ondergebracht om duidelijker te 
maken aan  potentiële sponsors waar 
hun donaties terecht komen. De bus 
en de mensen erachter zijn dezelfde. 
De bus zelf is er een van een vloot van 
60 die in Nederland zijn uitgezet door 
het Nationaal Ouderenfonds. En voor 
het betaalbaar houden van de lease-
kosten zijn dus die sponsors nodig.

Met de bus worden tochtjes gehouden 
naar interessante plaatsen, waardoor de 
inzittenden in een aangename omgeving 
met elkaar in contact komen. Denk aan 
de heuvelige heiden van de Posbank, 
het Hollands weidelandschap, rond-
vaarten in o.a. Delft, Utrecht, Leiden, 
Amsterdam, pittoreske steden als Vee-
re, Heusden en Willemstad en rivieren-
landschappen. Maar ook bezoeken aan 
TV-talkshows, tuincentra en allerlei 
markten horen erbij. In elke bus zitten 
twee vrijwilligers die helpen met uit-
stappen, lastige trapjes en ongelijk pla-
veisel. Rollators gaan opgevouwen mee 
achterin.
Deelnemers worden thuis opgehaald na 

een telefoontje vanuit de bus. Elke rit 
gaat kort na de start naar een leuk kof-
fieadres, en de rest van het programma 
laat ruimte voor een vroege of late lunch 
(eigen rekening). De bedoeling is om 
aan het eind van de middag de mensen 
weer bij hun eigen voordeur te laten uit-
stappen. 

Het programma wordt per twee maan-
den gemaakt. Alle reisjes worden op de 
website met een korte verklaring en een 
fotootje aantrekkelijk gepresenteerd
Alle ingeschrevenen mogen kiezen 
tussen gratis toezending per e-mail of 
verzending per post à € 12,50 per jaar. 
Voor de kosten van de rit wordt steeds 
een prijs gevraagd, die in het programma 
staat.

Wie meer wil weten kan op  de website 
van de opstapbus kijken: www.opstap-
buscapelle.nl/.
Een inschrijfbiljet is te vinden op de 
website onder het kopje “aanmelden 
Opstapbus”.
Reisverslagen en foto’s vallen direct in 
het oog bij openen van de site.
Bellen kan ook, om vragen te stellen en 
ingeschreven te worden: Vrijwilligers 
Informatie Punt van Welzijncapelle: 264 
02 20. Het “VIP” verzorgt ook de boe-
kingen van de ritten. 
 Kees de Rooij,
 bestuurslid Stichting  Opstapbus

Een greep uit het programma:
Wo 25 okt Meezingen met de ‘Parels van de Kromme Rijn’ in Odijk; € 10,00
Do 26 okt Historische tram (tramlijn 10) vanaf de Markthal in Rotterdam; € 17,00
Vr 27 okt Varen met de Fast Ferry naar Dordrecht en stadsbezoek; € 14,00
Za 28 okt Italiaans winterevenement Sapori d’Inverno in Utrecht: € 32,00
Ma 30 okt Winkelen bij IKEA in Barendrecht, met afsluitende lunch; € 11,00
Di 31 okt Rondrit Krimpenerwaard, en 3-gangendiner in ‘De Crimpenaer’; € 30,00
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Een van de diensten van de Stichting 
Hulpdienst Capelle (SHC) wordt 
gevormd door de telefooncirkels. U 
heeft er vast reeds over gelezen of 
gehoord. Toch wil ik even in het kort 
uitleggen wat deze dienstverlening 
inhoudt.

De telefooncirkel is bedoeld voor 
alleenstaande zelfstandig wonende 
senioren en deelname is kosteloos. Er 
zijn nu eenmaal mensen die er staan 
er alleen voor staan en niemand in de 
buurt hebben als er calamiteiten zijn. 
Daar heeft de SHC iets op gevonden 
en met succes zetten vrijwilligers zich-
daar al vele jaren voor in.

Hoe werkt het?

Er zijn 4 telefooncirkels. Elke tele-
fooncirkel heeft 4 deelnemers. Er zijn 
12 vrijwilligers en 1 reserve vrijwilli-
ger. De vrijwilliger heeft 1x per 6 we-
ken dienst van maandag t/m zondag. 
De vrijwilliger start elke ochtend om 
half negen twee cirkels. Vervolgens 
belt elke deelnemer de volgende deel-
nemer in de cirkel en de laatste belt de 
vrijwilliger en dan is de cirkel rond.

Het is belangrijk, dat iemand tijdig zijn 
afwezigheid meldt bij de vrijwilliger.
De deelnemer moet twee sleuteladres-
sen aanleveren, zodat die gebeld 
kunnen worden als er niet opgenomen 
wordt. Het sleuteladres wordt door de 
vrijwilliger gebeld en die gaat dan kij-
ken wat er aan de hand is en zo nodig 
wordt er hulp ingeschakeld.
Deelname aan de cirkels zorgt ervoor 
dat er altijd binnen 24 uur hulp komt. 
Een keer in de 6 weken is er een gezel-
lige koffieochtend, waar deelnemers en 
vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten.

Ervaringen

Om eens te ontdekken wat de tele-
fooncirkel nu inhoudt ben ik naar zo’n 
koffieochtend gegaan en heb vrijwil-
ligers en deelnemers gesproken.  Wat 
mij opviel was de warme ontvangst en 
de enorme gezelligheid die er heerste. 
Deelnemers kenden elkaar grotendeels 
en maakten grappen over de beperking 
van de ander. Iets wat ik herken uit de 
uitzendingen van het Ouderenfonds in 
het programma ‘Geer en Goor zoeken 
een hobby’. Toen ik aan de praat ging 
met deelnemers vielen mij twee dingen 
op die ik u niet wil onthouden.

Een vrouw van 85, nog heel vitaal, 
vertelde mij dat ze nog gelukkig in 
goede gezondheid leeft. Ze gaat heel 
vaak weg of op vakantie. Pluk de dag, 
geniet van het leven. Maar ze vindt het 
een fijn gevoel dat als ze weer alleen 
thuis is, elke ochtend gebeld wordt of 
alles goed is, en zij de andere deelne-
mer weer belt. Zo heeft zij toch haar 

Aandacht voor onze vrijwilligers 2

Telefooncirkels
• Het is een leuke en nuttige dagbesteding
• Het is overzichtelijk. Naast vaste 
rijdagen hebben sommige chauffeurs 
ook reservedienst; zij horen het ruim 
van tevoren als er een chauffeur uitvalt 
i.v.m. ziekte, vakantie en dergelijke en 
als er veel hulpvragers zijn.

Beide chauffeurs gaven aan, dat het 
contact met de mensen heel belangrijk 
is. Vooral de verhalen die mensen ver-
tellen, spreken hen erg aan. De chauf-
feurs proberen open te staan voor hun 
problemen, hun kwalen en proberen 
een luisterend oor te bieden. Het is van 
belang dat de senior zich op zijn gemak 
voelt in de auto.  Als chauffeur moet 
je belangstelling tonen zonder ooit op-
dringerig te zijn; Je krijgt dan praktisch 
altijd een reactie. Maar als iemand niet 
wil praten, wordt dat gerespecteerd. 
Het komt voor dat mensen een slecht 
bericht te horen hebben gekregen in het 
ziekenhuis en dat ze er over willen pra-
ten. Velen vinden het fijn om dat direct 
met iemand te kunnen delen als ze uit 
het ziekenhuis komen. Zelfs moeilijke 
onderwerpen als euthanasie komen wel 
eens ter sprake. Ook dan is het bieden 
van een luisterend oor zeer welkom. 
Maar meestal zijn de gesprekken heel 
gezellig.

Het komt wel eens voor dat mensen 
heel heftig reageren, bv. als de chauf-
feur door omstandigheden verlaat is, of 
als de klant slecht nieuws heeft gehad. 
De chauffeurs proberen de klant weer 
op zijn gemak te stellen door begripvol 
te reageren. 

Het wordt zeer op prijs gesteld, zeer 
zeker bij ziekenhuisbezoek, dat de 
mensen op tijd klaar staan. Als een 
chauffeur te lang moet wachten, is het 
gevolg dat hij te laat is voor de volgen-
de afspraak. Bij ziekenhuis afspraken 
wordt het gewaardeerd als de klant 

liefst 5 minuten voor de afgesproken 
tijd klaar staat. Dit geeft de chauffeur 
de gelegenheid spanning weg te halen 
bij de mensen. Ze zijn dan ruimschoots 
op tijd in het ziekenhuis en de rit kan zo 
comfortabel mogelijk gemaakt worden. 

De meeste Capellenaren zijn zeer tevre-
den met het vervoer van de SHC. Als ze 
naar het ziekenhuis moeten en ze hulp 
nodig hebben brengt de chauffeur hen 
naar de gastvrouw in het ziekenhuis. 
Indien iemand rolstoelafhankelijk is 
en geen begeleider heeft, dan regelt de 
chauffeur een rolstoel en brengt de cli-
ent naar de gastvrouw. Deze zorgt dan 
dat de mensen op de juiste poli terecht 
komen. De begeleider gaat gratis mee. 
Nog een ander voordeel van rijden met 
de vervoersdienst van de SHC is dat je 
als echtpaar slechts voor één persoon 

betaalt.
Ik denk dat ik namens iedereen die 
gebruik maakt van de vervoersdienst 
van de SHC mag spreken als ik zeg 
dat ik bewondering heb voor het werk 
dat de vrijwilligers (chauffeurs en de 
onmisbare telefoonwachten) doen en 
vooral het geduld dat ze toch vaak moe-
ten opbrengen om senioren van dienst 
te kunnen zijn. De telefoonwacht heeft 
regelmatig te maken met annuleringen, 
wijzigingen in de tijd, het inpassen 
van bijv. retourtjes uit de ziekenhuizen 
e.d. Ze doen prachtig werk en ik wil 
alle chauffeurs en de telefoonwachten 
dan ook van harte bedanken voor hun 
diensten en ik hoop dat ik de komende 
jaren nog met veel plezier met jullie 
mag rijden.
 Tonnie Lahaye



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
(€ 0,05 per minuut)

Stichting Hulpdienst
Capelle aan den IJssel

in samenwerking met 
OSC

Eén van de diensten van onze 
Hulpdienst is de BWB-service. Deze 
houdt in dat een vrijwilliger bij zelf-
standig wonende senioren op bezoek 
gaat of gaat wandelen/winkelen of 
boodschappen voor iemand doet.
Nog steeds is er grote behoefte aan 
uitbreiding van de groep vrijwilli-
gers die deze dienst invullen.

Zijn er onder u die graag iets voor een 
ander willen doen maar niet weten 
wát, denk dan eens hieraan. De eerste 
keer gaat altijd de coördinator samen 
met u bij een hulpvrager op huisbe-
zoek om kennis te maken.
U bent als vrijwilliger verzekerd tij-
dens uw werk.
Als u ook in de vakantieperiodes be-
schikbaar bent is dat een pré.

Aanmelden kan bij de coördinator: 
Han Laugs, tel. 010-4425634 of:
mail naar h.laugs@kpnplanet.nl

sociale contacten.
Een andere vrouw van, ik dacht dat 
ze 89 was, vertelde mij dat ze zeven 
jaar geleden haar man verloor. Ze was 
van oorsprong Amsterdamse. Altijd 
gelukkig getrouwd en twee kinderen. 
Haar hele familie was overleden, haar 
laatste zus verleden jaar, en dat was 
een klap. Haar kinderen hebben zelf 
werk en/ of gezinsverplichtingen. 
Haar dochter ziet ze één keer per 
week op woensdag van 9.00 uur tot 
13.00 uur. Na het overlijden van haar 
man zag ze in dat er ’s ochtends vroeg 
niemand meer voor haar was, en heeft 
ze zich aangesloten bij de telefoon-
cirkel. “Ik vind het prettig dat ik elke 
ochtend gebeld wordt en dat is tevens 
mijn sociale contact van de dag. 
Ik ga niet veel meer naar buiten en 
bezoek ontvangen of op bezoek gaan 
is moeilijk vanwege mijn gehoor. Ik 
word wel eens uitgenodigd bij mijn 
dochter om te eten, maar ach, ik eet 
maar heel weinig. Ik ben liever thuis. 
Via de SHC komt er een keer in de 
twee weken een vrijwilliger zodat ik 
me niet zo eenzaam voel. Ik ben blij 
dat ik via de SHC deze contacten en 
hulp nog heb”.

Dat zijn hele mooie geluiden om te 
horen en dankzij de vrijwilligers van 
de telefooncirkel staat iedereen ’s 
morgens vrolijk op in de wetenschap 
dat wij als senioren niet vergeten wor-
den en er voor elkaar zijn.

Als u na het lezen van deze informa-
tie denkt dat dat iets voor u is, geef u 
dan op via het telefoonnummer van 
de Capelse Hulpdienst:
 0900 450 30 40.
 Tonnie Lahaye

De BWB service


