
Van de redactie
Mag ik me even voorstel-
len? Ik ben Tonnie Lahaye 
en ben eind april toegetre-
den tot de redactie van het 
Nieuwsbulletin.
 
Ik tracht Kees van der Vegt 
zo veel mogelijk te onder-
steunen in het vervaardigen 
van dit blad. Ik probeer hem 
te ontlasten door hem te 
helpen met de redactie, met 
name het verzamelen en be-
werken van de kopij. Maar 
het maken van de layout 
laat ik aan hem over, want 
daar is Kees de expert in. 

Wij blikken terug op de weer 
zeer geslaagde OSC Zomer-
school, en leveren op ver-
schillende vlakken nuttige 
informatie.

Zo hebben wij met vereende 
krachten weer een blad sa-
mengesteld, dat u, naar wij 
hopen, zal helpen  om na de 
vakantieperiode de draad 
weer op te pakken.

Namens de redactie van het 
OSC Nieuwsbulletin wens ik 
u veel leesplezier!

 Tonnie Lahaye 

Wat is er anders gewor-
den?
Bij een volgende wij-
ziging van de Statuten 

is er niet meer de ver-
plichting dat 2/3 van het 
aantal leden aanwezig 
moet en dat 2/3 moet in-
stemmen met de voorge-
stelde wijziging. In het 
vervolg maakt het aantal 
leden niet meer uit. Wat 
niet anders wordt is dat 
2/3 van de aanwezige le-
den moet instemmen.
Verder kan het bestuur 
besluiten om de contri-
butie aan te passen. De 
verantwoordelijkheid 
voor het vaststellen van 
de jaarlijkse contributie 
blijft bij de Ledenverga-
dering, maar het bestuur 

kan daar tussentijds, 
gemotiveerd, van afwij-
ken.
Tot slot kan het bestuur 
in de toekomst het Huis-
houdelijk Reglement 
aanpassen. Dat maakt 
dat er slagvaardiger kan 
worden opgetreden. On-
gewijzigd blijft dat het 
bestuur eventuele aan-
passingen aan het Huis-
houdelijk Reglement 
deugdelijk gemotiveerd 
aan de Ledenvergade-
ring moet voorleggen. 
Alle voorgestelde wij-
zingen zijn unaniem 
overgenomen.

Wanneer u dit leest suk-
kelt de zomer al weer 
op z’n einde. Maar niet 
getreurd, ons wacht een 
bruisend OSC najaar.
Oh ja, de ledenvergade-
ring heeft unaniem inge-
stemd met de herbenoe-
ming van uw voorzitter.
 M.J. Meiboom,
 voorzitter OSC

Het vervolg op de
Algemene Leden Vergadering 
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Beste leden,
Alweer een ledenvergadering achter de rug. De 
opkomst was ditmaal minimaal (slechts 12 leden). 
Niettemin konden we wel besluiten nemen over de 
Statutenwijzingen.
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De ANBO zet leden van onafhan-
kelijke seniorenverenigingen onder 
valse voorwendsels onder druk om 
(weer) lid van de ANBO te worden
 
De Ouderenvereniging Deventer stelde 
de FASv onlangs op de hoogte dat 
leden van hun vereniging een brief van 
de ANBO ontvingen met de strekking: 
u moet weer lid van de ANBO worden 
om de korting zorgpremie bij zorgver-
zekeraar Salland te behouden. Geen lid, 
geen korting.
De leden waren in paniek. De Oude-
renvereniging Deventer vroeg hulp van 
de FASv. De ANBO-brief is volgens 
de FASv intimiderend, onjuist, onvol-
ledig en waarschijnlijk in strijd met de 
privacyregels waaraan ook de ANBO is 
gebonden. 
Ondertussen is het duidelijk geworden 
dat ook elders in het land sprake is van 
deze intimidatie en die ook betrekking 
hebben op andere zorgverzekeraars.
De ANBO stelt dat alleen leden van 
de ANBO korting zorgpremie kunnen 
krijgen. Dat is onjuist. Ook leden van 
verenigingen die zijn aangesloten bij de 
FASv krijgen premiekorting bij Salland 
maar ook bij de FASv bekende zorg-
verzekeraars waarmee een collectiviteit 
is afgesloten. 
Dus: voor ALLE leden, aangesloten bij 
een vereniging die lid is van de FASv, 
geldt de kortingsregeling.
De brief van de ANBO is bewust ge-
richt aan oud-ANBO-leden. Dat is on-

gepast en onwenselijk. Onze opvatting 
is dat er onbevoegd gebruik is gemaakt 
van een (oud) adressenbestand. Dat is 
o.i. in strijd met de privacyregels.  
De FASv eist van de ANBO om te stop-
pen met het intimideren van oud-leden 
en om deze op valse gronden proberen 
over te halen om weer lid te worden.
De reactie van de ANBO is: ‘Naar 
onze mening is onze brief een leuke, 
wervende brief. Wij zien geen verdere 
aanleiding te reageren op de inhoud 
van uw brief.
De FASv vindt de reactie van de 
ANBO stuitend. Ouderen bedriegen 
met onware berichtgeving en zo ou-
deren bewust op het verkeerde been te 
zetten met als enig doel: leden ‘wer-
ven´. De wervingsbrief is misleidend. 
De ANBO is in deze wervingsactie niet 
te goeder trouw.
Heeft u vragen dan kunt u die stellen 
via info@fasv.nl 

 Met vriendelijke groet,
 Dim de Wijs,
 bureaucoördinator

De ANBO intimideert oud ANBO-leden
Wij ontvingen onderstaande boodschap van de kant van de FASv. Ook langs an-
dere weg hebben dergelijke berichten ons bereikt.

Ook binnen de OSC gaan soms ver-
halen rond als zouden oud-leden van 
de ANBO zonder deze geen  korting 
meer kunnen krijgen op een ziekte-
kostenverzekering.
Om aan die geruchten een eind te ma-
ken, publiceren wij hier de brief die 
wij van de FASv hierover kegen

Oproep aan mantelzorgers:

Schrijf in bij Welzijn Capelle
Wie langdurig zorgt voor iemand 
anders is mantelzorger. Mensen 
die zorgen voor een inwoner van 
Capelle, kunnen zich aanmelden als 
mantelzorger. Zij komen dan ook in 
aanmerking voor de Mantelzorgpas 
Capelle.

Mantelzorg is de naam die gebruikt 
wordt voor mensen die ondersteuning, 
hulp of zorg geven aan iemand met 
wie ze een sociale relatie hebben. Het 
gaat om een langdurige onbetaalde 
inzet voor iemand met een beperking 
of chronische ziekte/aandoening.
De last die mantelzorgers is opgelegd, 
drukt veel van hen zwaar op de schou-
ders.
Een begin van erkenning daarvan en 
van waardering voor de zorg die zij 
verlenen, krijgt gestalte in de ver-
strekking van de Mantelzorgpas en de 
oprichting van het Servicepunt man-
telzorg.

Mantelzorgers kunnen zich aanmelden 
bij Welzijn Capelle. Dit kan door het 
invullen van het aanmeldformulier op 
de website www.welzijncapelle.nu of 
door het opvragen van een aanmeld-

formulier bij het Servicepunt Mantel-
zorg via 010 – 264 02 20.
In de folder ‘Servicepunt mantelzorg’ 
staat in het kort hoe mantelzorgers 
zich kunnen aanmelden en wat het 
Servicepunt Mantelzorg voor hen kan 
doen. Mantelzorgcoördinator Dineke 
Schaaphok omschrijft: “Een luisterend 
oor, informatie, advies, ondersteuning 
en het vinden van mogelijkheden voor 
respijtzorg”. Dit wordt verzorgd in 
persoonlijk contact, tijdens bijeenkom-
sten en door middel van het infobul-
letin mantelzorg dat vier keer per jaar 
verschijnt.

Ook wordt in de folder de Mantelzorg-
pas Capelle toegelicht. De Mantel-
zorgpas Capelle is een waarderingspas 
van de gemeente Capelle, waarmee 
mantelzorgers voordelen krijgen bij 
lokale winkeliers, maatschappelijke en 
culturele partners in Capelle.
De folders zijn te verkrijgen op de 
diverse locaties waar Welzijn Capelle 
werkzaam is. Ze kunnen ook wor-
den opgehaald bij de gemeente, het 
Wmo-loket, de bibliotheek en zorglo-
caties. Organisaties zoals kerken, 
vrijwilligersverenigingen of zorgorga-
nisaties die nog geen folders hebben 
ontvangen en die wel folders willen 
neerleggen, kunnen contact opnemen 
met het Servicepunt Mantelzorg, 010 – 
264 02 20.

Bent u al wel ingeschreven, maar heeft 
u toch nog geen pas ontvangen?
Neem dan even contact op met het 
Servicepunt Mantelzorg,

010 – 264 02 20.
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“Gezellig eten in 
de Vijverhof”

Op woensdag 21 juni jl. was er 
voor de tweede keer een diner 
in de Vijverhof, speciaal voor 
leden van de OSC.
Er waren wat minder deelnemers 
dan de eerste keer, maar het was 
toch heel gezellig.
De gerechten smaakten uitste-
kend. Het menu bestond uit soep, 
een uitgebreide nasi-maaltijd en 
een heerlijke bavarois toe.
Het volgende diner is op woens-
dag 30 augustus. Als u mee wilt 
eten, meldt u dan bijtijds aan 
bij de Hulpdienst, tel. 0900-
4503040.
Dat kan tot en met vrijdag 25 
augustus.
 Cock Jansen-de Beer

Activiteiten

Fietst u graag en wilt u ook nog iets voor een 
ander betekenen? Wordt dan fietsbegeleider 
van onze gezellige scootmobielgroep.
Wij bestaan ruim 6 jaar en hebben 40 leden, 
de “Scootgenieters”,waarvan gemiddeld 14-18 
leden met een tocht meegaan.Het is de bedoe-
ling dat de begeleiders 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 3 
begeleiders per tocht nodig.

Het is een pré als u een EHBO diploma heeft 
en ook in de zomermaanden veel beschikbaar 
bent.
 U wordt ingeschreven als vrijwilliger, omdat u 
dan verzekerd bent tijdens uw tochten.
Wij maken van eind april tot eind oktober re-
gelmatig tochten in de regio, meestal ruim een 
uur met een gemiddelde snelheid van 10 km; 
we pauzeren dan ergens voor koffie o.i.d. en 
rijden daarna weer een uur terug naar Capelle. 
U bent van ca. 13.00 – 16.30 uur onderweg.

Begin augustus rijden we een Avondvierdaag-
se, heel gezellig altijd en de laatste avond 
worden de deelnemers ingehaald met bloemen 
en ???

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

Herhaalde oproep

Voor Capelse fietsliefhebbers

ORGANISATIE VAN  “GEZELLIG ETEN IN DE VIJVERHOF”

 De etentjes zijn voor de leden van de OSC, één introducee 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 21 juni (gewijzigd!) dinsdag 6 juni
Woensdag 30 augustus  donderdag 10 augustus
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 gelegenheid tot 
napraten.
 
De kosten bedragen:
Driegangen menu:  € 15,-- per persoon
Glas rode of witte wijn:  € 2,25 per glas
Bier:    € 1,90 per flesje
Frisdrank:   € 1,35 per glas
 

Er wordt aan gewerkt om pinnen mogelijk te maken, maar voorlopig moet het 
nog contant gebeuren bij de organisatoren.

Voor het uitserveren van de maaltijden zijn wij in gesprek met de kookafdeling 
van het praktijkonderwijs van het IJsselcollege om stagiaires van het laatste 
jaar van de horeca-afdeling daarvoor in te schakelen. Zij kunnen dan werker-
varing opdoen. De docent had er wel oren naar.
 
Heeft u zich aangemeld voor het eten en bent u alsnog verhinderd? Meldt u zich 
dan zo snel mogelijk af bij de Hulpdienst, tel. 0900 – 450 30 40. Dat kan, net 
als het aanmelden, uiterlijk tot de vrijdag voor het “Gezellig eten in de Vijver-
hof”.

Jeu de boules
Wij werden attent gemaakt op 
het bestaan van een prachtige 
openbare jeu de boulesbaan in het 
Vuykpark.
Deze ligt er praktisch onge-
bruikt bij. Je vraagt je af waarom 
niet meer mensen en met name 
senioren gebruik maken van de 
mogelijkheid om daar tijdens een 
gezellig spel wat gezonde bewe-
ging op te doen.
De zomer is nog niet voorbij en 
we hopen op een mooie nazomer. 
Misschien is het een idee om daar 
eens een kijkje te nemen en mis-
schien een clubje te vormen?
Spreekt het u aan? Laat maar iets 
van u horen!

Niet vergeten
Muziekmiddag

Op 19 september om 14:00 uur

is de vierde en laatste middag gepland in de 
reeks lezingen met en over muziek door

Nanne van Hoytema.



Hij of zij doet dit niet alleen tijdens een 
schuldhulpverleningstraject, maar ook 
daarvoor of daarna, wanneer de hulpvra-
ger zelfstandig zijn financiële huishou-
ding op orde moet maken / houden.
Budgetmaatjes Capelle is in september 
2013 van start gegaan. In vier jaar zijn 
we gegroeid van 10 naar 41 Budget-
maatjes. Wij zijn dankbaar en blij dat 
we zoveel vrijwilligers hebben die zich 
willen inzetten voor hun medemens met 
financiële problemen! Toch zijn nieuwe 
Budgetmaatjes altijd welkom. 
Vorig jaar klopten er minder hulpvragers 
bij ons aan dan we hadden verwacht, 
terwijl het aantal mensen met financiële 
problemen juist toeneemt. Misschien 
ken jij wel iemand in je omgeving die 
hulp van een Budgetmaatje zou kunnen 
gebruiken. Laat hem of haar dan contact 
opnemen met Budgetmaatjes Capelle 
(zie adresgegevens onderaan dit be-
richt).
Na aanmelding volgt er een intakege-
sprek. Vervolgens gaan we op zoek 
naar een geschikt Budgetmaatje. Als we 
iemand hebben gevonden, stelt de coör-
dinator hulpvrager en Budgetmaatje aan 
elkaar voor tijdens een koppeling bij de 

hulpvrager thuis. Samen stellen zij een 
plan van aanpak op en gaan daarmee 
aan de slag. Zij werken er naar toe dat 
de hulpvrager uiteindelijk zelfstandig 
zijn administratie op orde kan houden. 
Een koppeling duurt maximaal twee 
jaar.
Ben je of ken je iemand met financiële 
problemen en wil je meer informatie? 
Of wil je misschien als Budgetmaatje 
aan de slag? Neem dan vooral contact 
op! Elske Thomassen
 Coördinator Budgetmaatjes Capelle
 T (010) 466 67 22
 E et@samen010.nl 
Budgetmaatjes Capelle is een project 
van Samen 010
www.samen010.nl
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Voor al wat groeit en ons steeds weer boeit...
Er is een lokale stichting die zich beijvert voor natuurbescherming, natuur-
ontwikkeling en natuureducatie in Capelle en directe omgeving, namelijk de 

Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel e.o. (SNC)

Een stichting kent geen leden (een 
vereniging wel). Het bestuur bestaat uit 
5 mensen van diverse pluimage, maar 
met de neuzen allemaal in dezelfde 
richting als het gaat om onze Capelse 
Natuur. Daarnaast zijn er diverse con-
necties met gelijkgezinden zoals Wijk-
natuurteam Alexander, KNNV, IVN, 
Natuur- en Milieueducatiecentrum ‘De 
Hooiberg’. Qua kennis hebben we ook 
contacten met onderzoeksinstituten 
als RAVON (Reptielen, Amfibieen en 
Vissen Onderzoek), FLORON (Flora 
Onderzoek Nederland), SOVON 
(VogelOnderzoekNederland), Dutch 
Wildlife Health Centre, Universiteit 
Wageningen, De Groene Stad, enz.
SNC ontvangt geen subsidies van over-
heden, dit om enige schijn van afhanke-
lijkheid te voorkomen. Qua financiering 
is SNC daarom puur afhankelijk van 
donaties en bijdragen van deelnemers 
aan excursies. Met de opbrengsten 
wordt onze website gefinancierd, wordt 
nu en dan een expert ingehuurd (Vleer-
muizenexcursie) en daarnaast doen we 
veel aan biodiversiteitverbetering door 
aanplant en uitzaaien van inheemse 
planten die hier thuishoren (er zijn 
slechts enkele gespecialiseerde bedrij-

ven die inheemse .planten kweken en 
zaden verkopen,  dus erg kostbaar!) 
Eerlijkheidshalve moeten ook de 
bijdragen van de gemeente genoemd 
worden, zoals aanleg nieuwe natuurlij-
ke oevers (Schollebos, ‘s Graveland), 
nieuwe ooievaarspaal langs de ‘s 
Gravenweg, en beschikbaar stellen van 
materiaal bij vrijwilligersklussen. 
Qua Natuureducatie organiseert en 
verzorgt SNC o.a.:
- Seizoensexcursies (jaarlijks lente, 
zomer, herfst en winter)
- Zomeravondexcursie (jaarlijks)
- Dauwtrapexcursie (jaarlijks; wel 
heeeel vroeg op: 06.00 uur start!)
- Vleermuisexcursie (jaarlijks, meestal 
in augustus)
- Excursies op aanvraag (gemiddeld 4 
per jaar; doelgroepen o.a. Zomerschool, 
Scouting, Basisscholen, Patiëntenorga-
nisaties).
- Presentaties over Natuur en Groen in 
directe omgeving voor WOP’s (Wijk-
OverlegPlatforms) en Verzorgingste-
huizen.
- Een Website met nieuws en nieuwtjes 
over de Capelse Natuur, wel én wee! 
Blogs, Nieuwsbrieven, Agenda.

Om de doelstelling qua Natuurbescher-
ming en -ontwikkeling te bereiken:
- Volgen van de ontwikkelingen binnen 
onze gemeente (bestemmingsplannen, 
bouwplannen, kapvergunningen, herin-
richting na ophogingen, enz.). De ja’s 
en nee’s bestuderen en hierop reageren 
via inspraakprocedures.
- Overleg met overheidsinstanties (ge-
meente, Hoogheemraadschap, Recrea-
tieschap Hitland): maaibeleid gazons, 

bomenbeleid, baggeren, jacht, enz.
- Kennis vergaren (wetgeving, ecologie, 
universiteitsonderzoeken, internet, enz.)
Heel belangrijk: bezoek onze Website 
en laat u zich op de hoogte houden via 
ons FaceBook SNC en bovenal: “Like” 
ons! Politiek wil altijd ons draagvlak 
weten: dit kan niet met aantal leden 
(wij zijn geen Vereniging), maar wel 
met aantal Likes!
 Ruud Sterk

Budgetmaatjes Capelle
Een Budgetmaatje is een vrijwilliger die getraind is om mensen met financiële 
problemen te ondersteunen. Dat kunnen mensen zijn die financiële problemen 

hebben, of mensen die dreigende financiële problemen voor willen zijn.

Wij ontvingen een tip van een OSC-lid:
“Een vriend van hem heeft een spe-
ciaal aanhangwagentje voor vervoer 
van een scootmobiel, dat hij niet meer 
nodig heeft.
Dit zijn normaal prijzige dingen, 
maar hij wil het verkopen voor €300,- 
Als u interesse heeft, kunt u een bericht 
sturen aan: osc.secr@gmail.com

Van en voor OSC leden
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Deze excursie werd verzorgd door 
twee gidsen van de Stichting Natuur-
vrienden Capelle, die alles wisten over 
vogels, planten en bomen. Het was een 
zeer leerzame middag, waarin om. de 
onlangs aangelegde vlindertuin werd 

bewonderd.
Workshop schilderen
Op maandag 10 juli werd de workshop 
van de Capelse kunstschilder Kees de 
Jong druk bezocht.  Kees liet zien hoe je 
te werk gaat om een zeezicht te ma-
ken. Het is indrukwekkend te zien hoe 
amateurs onder zijn leiding prachtige 
kunststukken hebben geschilderd. Het 
was een geslaagde middag

Workshop chocolade maken
Ook deze werd dit jaar weer goed 
bezocht. Hij werd aangeboden door 
Coenraad Robbertsen van de chocolate-
rie Puur Creatie op de Koperwiek.
Onder de deelnemers mochten we een 
heer verwelkomen. Er werd een choco-

ladeklomp gefabriceerd, die later gevuld 
werd met zelf gefabriceerde bonbons.

Workshop bloemschikken
Ook weer een succes. De workshop 
werd dit jaar door Elly Bos gegeven.
Het werd een eigentijds bloemstuk op 
een schijf hout, in mooie zomerse kleu-
ren, weer eens iets anders dan vorige 
jaren.

Workshop orchideeën
Voor de tweede keer werd deze activi-
teit gehouden. Met drie bussen van de 
Zellingen vertrokken we vanuit Capelle 
naar Zevenhuizen. We werden ontvan-
gen met koffie en na
een korte film over orchideeën en het 
bedrijf  gingen we aan de slag. Het ont-
werp was van te voren bepaald en met 
allerlei attributen maakte iedereen er het 
er beste van en men ging  tevreden weer 
terug naar Capelle

Workshop speksteen bewerken
Het was indrukwekkend te zien hoe 
amateurs aan de slag gingen met 

speksteen. De workshop bestond uit 2 
middagen van 2 ½ uur. Er werd naar 
hartelust gevijld en geschuurd, totdat het 
beoogde resultaat bereikt was. Zo wer-
den er o.a. vrouwensculpturen gemaakt, 
schildpadden en paarden. Een mevrouw 
wilde een schildpad maken maar besloot 
dat het meer op een haasje leek. Na 
het vijlen en schuren werd het beeld in 
water gelegd en weer glad geschuurd. 
De meeste deelnemers gingen met een 
tevreden gevoel naar huis.

We hebben ook drie uitstapjes gemaakt 
waar het water een centrale rol in speel-
de:
• Boottocht met de Spido. 
Vanuit Capelle gingen we met de bus 
naar Rotterdam. We hebben daar een 
lange tocht door de haven gemaakt; het 
was een succes . 
• Bezoek Future Land.
De week daarop zijn we voor de tweede 
keer naar Future Land geweest. We 
hadden mooi weer en een voorspoedige 
bustocht vanuit Capelle, zodat de men-
sen ruim de tijd hadden voor een wan-
deling en een bezoek aan de tentoonstel-
ling. Op de boot kregen we uitleg over 
de Maasvlaktes. Na 1,5 uur kwamen we 

terug en daar stond de bus klaar voor 
een tocht over het land. Langs diverse 
containerterminals en de kolencentrale 
van E-ON. Voorzien van veel informatie 
keerden we terug naar Capelle . 
• Mannendag.
Het begon met een tocht met een 
stoomsleepboot. Zittend op het dek, 1,5 
uur varen vanaf de steiger bij restau-
rant Fuiks in Capelle aan den IJssel 
naar Schiemond (Delfshaven). Daarna 
bezoek aan de Historische werf Rotter-
dams Welvaren waar gebouwd wordt 
aan de replica van het schip “De Delft” 
(een houten driemaster oorlogsschip uit 

1782). Na een uitgebreide rondleiding 
gingen we vervolgens richting de brou-
werij  De Pelgrim in Delfshaven. Hier 
wederom een rondleiding en een proe-
verij. De mannen (en twee vrouwen!) 
hebben deze dag zeer gewaardeerd.

Workshop 3D kaarten
Deze werd met veel enthousiasme als 
één van de laatste workshops gevolgd, 
geen oubollige , nee echt leuke kaar-
ten, versierd met o.a. de binnenkant 
van diverse enveloppen, die je meestal 
gedachteloos weggooit.

High-Tea
De laatste dag van de Zomerschool - en 
van ons eerste lustrum - moest luister-
rijk worden afgesloten en een high-tea 
in het Van Cappellenhuis bleek daarbij 

Zomerschool 2017
Ook dit jaar kunnen wij weer spreken over een geslaagde zomerschool.  Dit 
mede dankzij de inzet van onze vele vrijwilligers. De officiële opening was op 
maandag 10 juli, maar op zaterdag 8 juli gingen we al van start met een excur-

sie door het Schollebos
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Stichting Hulpdienst
Capelle aan den IJssel

in samenwerking met 

OSC

Daar wij voor 98% klaar zijn met de 
aangiften voor dit belastingjaar, kun-
nen wij nu een korte samenvatting ge-
ven van onze ervaringen over de afge-
lopen invulperiode.

Wij telden 353x een huisbezoek; daar-
bij 50x een extra terugkomst, omdat de 
machtigingscodes niet voorhanden of 
niet juist waren. Deze codes waren van 
vorig jaar (mensen dachten dat deze 5 
jaar geldig waren), of er was maar voor 
één persoon een code, terwijl er wel een 
partner was. Twintig à dertig procent van 
de mensen had geen machtigingscode 

Vrijwilligers gevraagd
BWB service

Beste OSC-leden,
Zijn er onder u die graag iets voor 
een ander willen doen, maar niet 
weten wát? Denk dan eens aan de 
BWB-service.

De BWB-service is één van de dien-
sten van onze Hulpdienst en dit houdt 
in dat een vrijwilliger bij zelfstandig 
wonende senioren op bezoek gaat of 
gaat wandelen/winkelen of boodschap-
pen voor iemand doet.
De coördinator gaat de eerste keer al-
tijd samen met u bij een hulpvrager op 
huisbezoek 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:
telefonisch: 010-4425634 of 
e-mail: h.laugs@kpnplanet.nl

Belastingservice
belastingjaar 2016

ontvangen, doordat de procedure hier-
voor is veranderd. Ook aanvragen door 
derden (kinderen) van een code met de 
DigiD van deze derden; deze machti-
ging werkt dan niet voor onze klant.
Deze problematiek, waarmee we al eer-
der te maken hadden, vraagt om een 
betere aanpak. Daarom willen wij met 
ingang van het belastingjaar 2017 meer 
met de DigiD-code gaan werken, zoals 
nu al in de wijkwinkels binnen de ge-
meente Capelle gebruikelijk is. Dit geeft 
ons in het eerste jaar wel meer werk in 
verband met het aanvragen of verversen 
van de machtigingscodes, maar zo lopen 
wij in de volgende jaren niet steeds te-
gen de problemen met deze codes aan. 
Ook hoeven we dan niet meer met onze 
eigen persoonlijke DigiD’s in te loggen 
en blijft de verantwoordelijkheid bij de 
klanten.

Er is tussen ons (invullers) afgespro-
ken om al met ingang eind dit jaar onze 
klanten te gaan benaderen (hiervoor ont-
wikkelen we een stappenplan), om hen 
te helpen met de aanvraag of wederom 
activeren van hun DigiD-code. Klanten 

die dit persé niet willen, blijven we met 
de machtigingscode helpen.
Bij vervelende ervaringen (onjuiste ge-
gevens verstrekken of iets  dergelijks) 
bij één van onze klanten wordt één en 
ander uitgezocht door de coördinator.
Deze zorgt voor verdere afhandeling en 
na overleg volgt er een  eventuele wei-
gering om voor deze personen volgend 
jaar de belasting in te vullen.
Iedereen vult voortaan het afgifteformu-
lier in, zo beknopt of uitgebreid als de 
klant verwacht; wel laten tekenen voor 
vrijwaring verantwoordelijkheid.
Er zijn 376 aangiften gemaakt voor 
zowel IB, zorgtoeslag en huurtoeslag. 
Daarbuiten zijn er 10 aangiften bij over-
lijden van een partner gemaakt, zowel 
F- als P formulieren.
Alle invullers hebben de digitale cursus 
van de belastingdienst gevolgd. Voor 
onze laatst bijgekomen collega hebben 
we jammer genoeg niet de opleiding van 
de gezamenlijke ouderenbonden kunnen 
regelen, in verband met de veranderde 
systematiek bij hen en daar wij met de 
OSC niet meer bij hen zijn aangesloten. 
Wel heeft hij de korte cursus van Wel-

Nieuw mailadres
secretariaat SHC

Als gevolg van een technische storing is het 
oude mailadres van het secretatriaat van de 

SHC onbruikbaar geworden.

Er is een nieuw adres ingesteld, nl.:
shc.secr@gmail.com

De Hulpdienst
is telefonisch te bereiken via de

 telefoonwacht
0900 4503040
nadere informatie:

www. hulpdienstcapelle.nl

de juiste keuze.
De belangstelling was enorm. Alle 48 
beschikbare plaatsen in de Van Cappel-
lenzaal waren bezet. De in samenwer-
king met Arie Kok Catering aangeboden 
high-tea was smakelijk en overdadig, 
met een keur aan hartige en zoete 
gerechtjes. Iedereen kon naar hartelust 
nemen van de mooi gepresenteerde 
tafels met voldoende thee, koffie en jus 
d’orange.
De sfeervolle zaal en de high-tea werd 
aangeboden door de Zomerschool. De 
gezelligheid moesten de deelnemers 
zelf maken en dat is zeer goed gelukt, 
gezien alle zeer positieve reacties die 
wij na afloop mochten ontvangen.
Deze geslaagde middag hebben we 
grotendeels te danken aan de onont-
beerlijke inzet van onze vrijwilligers/ 
gastvrouwen en daarvoor wil het comité 
van de Zomerschool hen alsnog van 
harte voor bedanken.

Op de laatste zaterdag van de Zo-
merschool was een scootmobieltocht 
gepland naar het Lage Bergse bos, aan 
de overkant van de rivier de Rotte.
Helaas ging de tocht niet door want het 
was te nat en modderig in het bos en er 
lagen erg veel afgerukte takken op de 
paden.
We gaan het hopelijk binnenkort inha-
len als het nog eens mooi weer is.
 Namens het Team Zomerschool
 Tonnie Lahaye



zijn Capelle kunnen volgen, welke spe-
cifiek voor de wijkwinkelmedewerkers 
is opgezet. Hij heeft nog niet besloten 
of hij ook volgend jaar met de belasting 
service  verder wil gaan.

Een paar opmerkingen over het verloop 
in 2017: Er zijn minder communica-
tiestoringen bij de belastingdienst ge-
constateerd dan voorgaande jaren. De 
problemen met de machtigingscodes 
hebben we opgelost door eerst telefo-
nisch daarnaar te vragen; dit kostte wel 
veel tijd en belminuten. 
Het afgifteformulier aanpassen met de 
mogelijkheid om de naam van de aan-
vrager in te vullen en het te ontvangen 
of te betalen belastingbedrag. 
Vodafone kon geen dongel meer leveren 
voor onze ‘nieuwe’ vrijwilliger. Daarom 
zijn wij overgestapt naar KPN; dit was 
wel aanmerkelijk duurder. 
De geografische verdeling van klanten 
over de vrijwilligers behoeft aandacht. 
De invulperiode was gemiddeld 5 we-
ken; er werd dagelijks ingevuld met hier 
en daar nog wat incidentele naloop. 

De afname van het aantal klanten en 
aangiften heeft diverse oorzaken:
-de belastingdienst heeft veel mensen 
per brief verteld dat zij geen aangifte 
meer hoeven te doen (dit is veelal niet 
in het voordeel van deze mensen, omdat 

zij vaak hoge zorgkosten e.d. hebben die 
voor aftrek in aanmerking komen),
-het inkomen of vermogen van de klant 
is te hoog, (Wij stellen ons voor om wat 
losser om te gaan met de ooit door de 
ouderenbonden ingestelde inkomens- en 
vermogensgrenzen)
- kinderen vullen voor hun ouders in,
- mensen zijn verhuisd of overleden,
- de samenwerkende ouderenbonden 
verwijzen geen klanten meer naar onze 
telefoonwacht.
Het gaat in totaal om zo’n 15% minder 
klanten en 20% minder aangiften.

Wij zijn van plan om voor de volgen-
de invulperiode de Capellenaren op 
onze mogelijkheden te wijzen via deze 
nieuwsbrief en in de plaatselijke pers.  

Tenslotte willen wij onze  telefoon-
wachten bedanken voor de verbeterde 
verdeling van onze klanten,

Mede namens de leden van de werk-
groep belastingservice van de SHC
 Fred Huijbregts
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