
Geachte lezer,
Toen dit OSC Nieuwsbulletin 
werd samengesteld, was het 
schitterend zomerweer met 
(sub)tropische temperatu-
ren. Intussen was het vakan-
tietijd en, net als andere ja-
ren, erg stil. Om die stille tijd 
te overbruggen is jaren ge-
leden de OSC Zomerschool 
opgericht.
Het programma ervan is dan 
ook, terwijl ik dit schrijf, in 
volle gang en het is afgelo-
pen als u dit blad in handen 
krijgt. Enkele verslagen van 
enthousiaste deelnemers zijn 
al binnengekomen; die staan 
in het blad te lezen.
Ook bij de FASv, u weet wel, 
de overkoepelende organisa-
tie waar de OSC bij aange-
sloten is, heeft men niet stil-
gezeten. Zij leggen ons een 
aantrekkelijk aanbod voor.
De hervatting van de activi-
teiten na de vakantie levert 
enkele aankondigingen op, 
waarmee u misschien toch 
ook uw voordeel kunt doen.
Ik wens u veel genoegen bij 
het lezen van dit bulletin,
 Kees van der Vegt,
 redacteur OSC Nieuwsbulletin

Vorige keer wenste ik 
U een prettige lente 
na een warme april- 
maand. Die lente is 
er ook even geweest. 
Maar werd gevolgd 
door een onovertroffen 
warme periode. Nog 
even en we hoeven niet 
meer naar Spanje. Dan 
is het hier Spanje.
Ik weet niet hoe het de 
komende maand gaat. 
Ik ga op mijn gemak 

een paar weken naar 
Frankrijk. Volgens Bui-
enradar onweert het op 
onze eerste camping. 
Zal toch wel bijzonder 
zijn: regen. Of je buiten 
onder de douche staat.
Ik wens U allen een 
draagbare zomer en zal 
mij weer met nieuwe 
inspiratie tot U wenden 
in september.
. Max Meiboom,
 voorzitter
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Beste leden,
Een dag voor ik met vakantie ging, ontving ik een 
noodkreet van de secretaris. Hij wil kopij voor 
een zomereditie van het Nieuwsbulletin. Welnu, 
ik ben er altijd om de medemens te helpen dus 

vandaar dit stukje.

Zomernummer

Camping by the tree public domain image © Creative Commons Zero (CC0)

Zoals uit het bovenstaande blijkt, geniet onze voorzitter 
momenteel van een welverdiende vakantie. Hij is afwe-
zig tot 13 augustus; daarna zal hij zich met nieuwe ener-
gie aan het wel en wee van de OSC wijden.
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Kort geleden ontvingen wij een mail 
van Rens Veerman, sport- en beweeg-
makelaar van “Sportief Capelle”. Wij 
hadden wel gehoord van deze orga-
nisatie, maar dat die ook aan ouderen 
iets te bieden heeft, was nieuw.
“Sportief Capelle” bleek niet alleen 
vrijwel alle sportaccomodaties in 
onze gemeente te beheren, maar ook 
een afdeling te hebben die op diverse 
manieren sportbeoefening stimuleert. 
Daarbij wordt niet alleen aan sport-
clubs ondersteuning gegeven, maar 
ook aan andere organisaties die iets op 
dat terrein willen doen.
“Sportief Capelle” heeft voor 55plus-
sers al verschillende projecten en er is 
zelfs een project dat zich richt op de 
groep 70+.
Als u zich nu aangesproken voelt, kijk 
dan eens op:

www.sportiefcapelle.nl 

Bewegen:
goed voor ouderen

De media houden ons steeds meer 
voor hoe belangrijk het is om te be-
wegen. Ook voor senioren is het be-
langrijk om op een aangepaste ma-
nier in beweging te blijven, willen zij 
hun vitaliteit vergroten of tenminste 
op peil houden. 

Muziekmiddag
Wij prijzen ons gelukkig, dat 
Nanne van Hoytema

weer bereid is gevonden om voor ons een lezing te geven
met muziek en beelden en wel op

25 september om 14:00 uur in Valeriusrondeel 207
U kunt u hiervoor opgeven bij Han Laugs:

h.laugs@kpnplanet.nl 

Bewegen loont! Altijd! Voor iedereen! 
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Activiteiten

In de afgelopen twee maanden waren weer ‘de deuren 
geopend’ van de OSC Zomerschool.
De eerste verslagen van enthousiaste deelnemers zijn 
binnen. Wij drukken die hieronder af, zodat iedereen die 
er niet bij kon zijn, toch een beetje mee kan genieten.

De Zomerschool 2018

Workshop “Werken met chocolade”
De workshop “Werken met choco-
lade”, onder leiding van Coenraad 
Robbertsen, op dinsdag 17 juli, is 
zeer geslaagd geweest.
Coenraad heeft de Chocolaterie zaak 
”Puur Creatie” op de Koperwiek, 
tegenover de JUMBO.
Met tien enthousiaste mensen kon-
den wij een workshop volgen, die 
ongeveer 2 ½ uur duurde. Het water 
liep ons meteen al in de mond: drie 
grote bakken met vloeibare chocola 
in diverse smaken, beloofden al veel. 
Maar er werd ons voor we aan de 
slag gingen, volgens de etiquette ver-
zocht onze handen goed te reinigen. 
Coenraad heeft ons heel veel verteld 
over de gang van zaken, liet ons vele 
mogelijkheden zien om er iets lek-
kers van te maken en gaf ons goede 
uitleg voordat wij zelf aan de slag 
konden. Heel zorgvuldig volgde ieder 
zijn aanwijzingen en zodra de vor-
men gevuld waren, gingen de mallen 
in de diepvriezer.
Uiteindelijk hebben we een mooie 
zelfgemaakte traktatie mee naar huis 
gekregen.
Dankjewel Coenraad, het heeft alle-
maal heerlijk gesmaakt.
 Ellen van der Vegt
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Avond4daagse  2018
Op dinsdag 7 augustus begint de 6e Avond4daagse voor scootmobielrijders.
We verzamelen elke avond om 18.30 uur, rijden ongeveer een uur, langs vier 
verschillende routes. Wie wil, gaat daarna mee gezellig 
ergens koffie drinken.
Dinsdag starten we bij het Pannenkoekhuis, we rijden 
door Oostgaarde, ca. 10 km en drinken koffie bij het 
Hooghe Water.
Woensdag: start bij het Gemeentehuis, we gaan naar 
Capelle West, 11 km en koffie drinken is bij Fuiks.
Donderdag starten we bij het Pannenkoekhuis,rijden 
door het Schollebos en Schollevaar, 10 km en drinken 
koffie aan het beginpunt, in het Pannenkoekhuis.
Vrijdag: start bij het Pannenkoekhuis, we rijden door 
Hitland, 11 km en na afloop worden we ingehaald met 
een bloemetje en een attentie. Koffie drinken in het zaaltje van de Merel of bij 
mooi weer buiten op het terras
Laat aub zo snel mogelijk weten of je wel of niet mee gaat en ook of je mee gaat 
koffie drinken, Er moet namelijk gereserveerd worden.
Tel. 010-4425634  of h.laugs@kpnplanet.nl 
De bloemen en attenties worden dit jaar gefinancierd door De Koopjeskelder. 
  Coby en Han

Voor een rondvaart in een open boot hadden wij 
onmogelijk beter weer kunnen treffen, De fluis-
terboot bracht ons langs fraaie stadsgezichten, 
waarbij de gids (als hij te verstaan was) vooral 
veel vertelde over de industrie die het voornaam-
ste produkt van Schiedam voortbrengt: jenever. 
Gebeurde dat voorheen in talrijke kleine bedrijfjes; 

nu zien wij een enorm 
bedrijf, dat overigens  
inmiddels voorname-
lijk wodka voor de 
export levert. In het 
jenevermuseum leerden wij vervolgens het verschil 
tussen het maken van alcohol en het destilleren. Wie het 
voordien niet geloofde, raakte er bij de proeverij wel 
van overtuigd, dat er wel degelijk smaakverschil tussen jenevers is.
Het programma bood lering en vermaak in de juiste verhouding, met daarbij de 
nodige gezelligheid. Iedereen vond het een  zeer geslaagde dag

Rondvaart en bezoek Jenevermuseum Schiedam
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De afgelopen keer, vrijdag 22 juni, werd er weer een heerlijk diner opge-
diend. Er waren drie tafels voor ons gereserveerd.

Wilt u ook een keer mee eten?
Vrijdag 24 augustus

is de volgende “Aan Tafel” gepland.
Ieder diner bestaat uit drie gangen. Met dieetwensen kan rekening worden 
gehouden. Dat moet u dan wel bij de aanmelding aangeven.
U kunt zich aanmelden vanaf vrijdag 27 juli bij de

Hulpdienst, tel.: 0900-450 30 40.
De contactpersoon voor dit diner van vrijdag 24 augustus is Cock Jansen.

Het schema voor de maaltijden in de maanden oktober en december ziet er zo uit:
Voor de maaltijd van:     Aanmelden vanaf:
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 vast-
leggen. Als altijd aanmelden bij onze geweldige Hulpdienst, tel. 0900 – 450 30 40. 
Wilt u ook 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 Hulp-
dienst doorgeven.

“Aan Tafel in de Vijverhof”
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EXTRA 10% INTRODUCTIEKORTING!
Blijf automatisch op de hoogte van onze aanbiedingen. 
Schrijf u nu in op www.fasv-ledenvoordeel.nl/nieuwsbrief voor de gratis FASv ledenvoordeel nieuwsbrief 
en ontvang een persoonlijke kortingscode van 10% op uw eerste aankoop*. 

FASv klantenservice
Uiteraard helpen wij u graag, voor vragen over producten of het vrijblijvend uitrekenen van uw voordeel 
op bijvoorbeeld uw energienota, kunt  u ons bereiken op 085 – 486 33 68 (lokaal tarief) 
op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur of per email klantenservice@fasv-ledenvoordeel.nl

Met vriendelijke groet,

Het FASv-bestuur

*Actie10% korting geldt niet voor de telefonieabonnementen en energie (stroom en gas).

Het FASv ledenvoordeel is een samenwerking tussen FASv en MijnInkoper.

       085-486 33 68  klantenservice@fasv-ledenvoordeel.nl

 
FASv 
ledenvoordeel

Hieronder twee aanbiedingen, kijk voor meer voordelen op 
www.fasv-ledenvoordeel.nl 

NieuwNieuw
Hierbij willen wij u als FASv-bestuur graag 
informeren over het nieuwe FASv ledenvoordeel 
programma www.FASv-ledenvoordeel.nl. 

Naast collectiviteitskorting voor zorgverzekeringen 
en de belastingservice, kunt u als FASv-lid 
vanaf heden profiteren van meer interessante 
aanbiedingen en unieke voordelen die het leven 
makkelijker, veiliger, gezonder, goedkoper en 
leuker maken. 

Regelmatig mag u van ons nieuwe aanbiedingen 
verwachten waarover wij u via deze weg zullen 
informeren. Aanbiedingen die variëren van leuke 
uitjes, voordelig mobiel bellen, handige artikelen 
tot en met voordelige groene stroom en gas.
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Enkele voorbeelden uit het programma:
13 aug: Zeelandtour / Domburg

Het einddoel van deze mooie tour door Zeeland is 
de historische badplaats Domburg, waar kunste-
naars als Jan Toorop en Piet Mondriaan graag het 
grillige duinlandschap en het bijzondere licht op het 
doek vast te leggen. U kunt hier genieten van een 
smakelijke lunch (voor eigen rekening.) en u kunt 
gezellig in deze rustieke omgeving winkelen. 

Ophalen: 09:30-10:30 Kosten: € 19,50
15 aug: Rondvaart over de Vecht 
Een prachtige tocht van 2,5 uur leidt u over 
de rivier de Vecht met de diverse historische 
buitenhuizen en hun fraaie tuinen. Onderweg 
wordt over de prachtige natuur en de beziens-
waardigheden verteld. In overleg met elkaar 
en de chauffeur drinken we het gebruikelijke 
kopje koffie/thee aan boord of onderweg.
Ophalen: 09:30-10:30 Kosten: € 24,00

27 sept: Tentoonstelling Kunsthal R’dam: ‘Victor&Rolf 
‘Viktor&Rolf: Fashion Artists 25 Years’ toont met on-
geveer 60 werken de radicale opvatting van ‘draagbare 
kunst’ van deze unieke ontwerpers. Zij verleggen daarmee 
voortdurend de grenzen tussen kunst en mode. Een unieke 
kans om de haute couture van dichtbij te bewonderen.
Met Museumkaart en Rotterdampas kan  de entree op de 
prijs in mindering worden gebracht.

Ophalen: 09:30-10:30 Kosten: € 26,50
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Programma augustus/september 2018

De OpStapBus is een zelfstandige stichting en afhankelijk van donateurs 
(Vrienden van de OpStapBus), sponsoring en fondsen.
Een groep enthousiaste vrijwilligers maakt de uitjes van de OpStapBus mogelijk. 
Zij halen de deelnemers op, begeleiden het uitstapje en brengen de deelnemers 
weer veilig thuis.
Iedere twee maanden is er een nieuw programma. Alle doordeweekse dagen is er 
wel een uitstapje; soms ook in het weekend.
Het volledige programma en de voorwaarden voor deelname kunt u vinden op 
www.opstapbuscapelle.nl. U kunt ook bellen naar 010-2640220.



Stichting Hulpdienst
Capelle aan den IJssel

in samenwerking met
OSC

Voor de duidelijkheid worden hieronder 
de SHC-diensten nog eens opgesomd.

 - Belastingservice. Voor hulp bij het 
invullen van uw belasting aangifte en 
aanverwante zaken.
 - BWB. Staat voor Boodschappen/
Wandelen-Winkelen/Bezoek. Eénmaal-
per week kunnen onderstaande diensten 
worden aangeboden aan zelfstandig 
wonende ouderen om eenzaamheid te 
voorkomen.
 • Boodschappen doen voor zelfstandig 
wonende ouderen die dat zelf niet kun-
nen. •Wandelen/winkelen met of zonder 
rolstoel. • Bezoek.
Hiermee wordt gestimuleerd dat senio-
ren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven wonen zonder in een sociaal 
isolement te raken.
 - Grip op Geld: Hebt u problemen met 
uw financiële administratie en zijn er 
mede daardoor problemen ontstaan.
 - Hondenuitlaatdienst. De hondenuit-
laatdienst biedt hulp als u voor korte 
of wat langere tijd niet in staat bent uw 
hond uit te laten.
 - Klussendienst. Deze dienst helpt bij 

kleine klusjes in huis: van het ophangen 
van een plank tot het verhelpen van een 
lekkende kraan
 - Scootmobielinstructie. Voor menigeen 
is dit vervoermiddel een uitkomst, maar 
keer op keer blijkt, dat enige rij-instruc-
tie niet bepaald overbodig is.
- Telefooncirkels. Bestemd voor alleen-
staande zelfstandig wonende senioren 
binnen onze gemeente. Doelstelling is 
aan deze senioren een stukje veiligheid 
te bieden en/of een mogelijk sociaal 
isolement te voorkomen.
- Vervoersdienst. Senioren van 50 jaar 
of ouder, woonachtig in Capelle aan 
den IJssel kunnen een beroep doen op 
de vervoersdienst. Binnen Capelle en 
diverse bestemmingen erbuiten wordt 
het vervoer uitgevoerd door circa 25 
vrijwilligers; daarbij wordt gebruik 
gemaakt van hun privé auto.
Voor sommige diensten wordt een (klei-
ne) bijdrage gevraagd. Voor gebruikte 
materialen moet betaald worden.
Bij dit alles vervult de telefoonwacht 
een centrale rol. Ook de telefoonwacht 
wordt uitgevooerd door vrijwilligers.

Hulpdienst Capelle
Nog altijd blijkt, dat voor veel mensen niet helemaal duidelijk is wat de situa-
tie tussen SHC en OSC is. Daarom wordt hier de gelegenheid te baat geno-
men om daar nog eens op in te gaan.
De Stichting Hulpdienst Capelle aan den IJssel en de Onafhankelijke Seniorenver-
eniging Capelle aan den IJssel zijn twee afzonderlijke, zelfstandige organisaties, 
die samenwerken. Dat blijkt bijvoorbeeld hieruit, dat veel OSC leden voor vervoer 
naar een verenigingsactiviteit en weer naar huis, gebruik maken van de vervoers-
dienst van de SHC. Deze is overigens ook voor niet-OSCleden beschikbaar.

Veel meer gedetailleerde informatie over de diensten van de SHC is te vin-
den op: www. hulpdienstcapelle.nl

Als u van de Hulpdienst gebruik wilt maken, dan kunt u dit nummer bellen: 

0900 4503040 (€ 0,05 p/m)


