
Wij zijn een vereniging die haar be-
staan ontleent aan de leden. Die le-
den verwachten activiteiten. En die 
activiteiten worden bedacht en ge-
organiseerd door vrijwilligers. En 
we hebben er veel, vrijwilligers dus. 
Maar we zijn net rupsje-nooit-ge-
noeg. We hebben steeds nieuwe vrij-
willigers nodig. Om vrijwilligers te 
vervangen, maar ook omdat er nieu-
we activiteiten moeten komen om de 
vereniging springlevend te houden. 
Immers: stilstand is achteruitgang.
Dus hadden we een plan bedacht. 
Wij hebben een persoonlijke brief 
geschreven aan 37 jongere leden met 
een uitnodiging om te praten over 
vrijwilligerswerk. Van 19.00 uur tot 
uiterlijk 20.30 uur aan het Valerius-
rondeel met koffie en een stroopwa-
fel (ja, daar is de stroopwafel weer).
Om uit te leggen dat vrijwilligers-
werk doen niet betekent dat je een 
nieuwe 40-urige werkweek gaat be-
ginnen. Om uit te leggen dat het er 
vooral om gaat die dingen te doen 
waar je zelf goed in bent. Niet om te 
passen binnen de vacatures die wij te 
vervullen hebben. Om uit te leggen 
dat vrijwilligerswerk goed is voor je 
netwerk. Om uit te leggen dat een 
paar uur per week/maand ook al 
een belangrijke bijdrage vormt.

Daarom zaten we klaar met koffie en 
stroopwafels.
Van 4 leden wisten we dat ze niet 
zouden komen. Twee hadden via de 
mail gereageerd met uiterst eerbare 
redenen waarom ze niet kwamen. 
Twee via de telefoon met andere, 
maar evengoed, eerbare redenen.
Bleven er 33 over.
Daarvan is er 1 komen opdagen. U 
leest het goed: 1 !
U begrijpt dat ik enigszins depressief 
terugkeerde naar huis. Als we er al 
niet in slagen om onze eigen leden te 
bewegen om een steentje bij te dra-
gen, hoe moeten we dan niet-leden 
motiveren om vrijwilliger te worden 
bij onze vereniging?
U bent van mij gewend dat ik eindig 
met positief nieuws.
De mevrouw die we hebben gespro-
ken gaat zich bezighouden met ons 
Nieuwsbulletin.
Aangezien er slechts 3 stroopwafels 
verorberd zijn, hielden wij er dus 33 
over. Die hebben Frits en ik eerlijk 
verdeeld.
Nog meer goed nieuws: de stroop-
wafels komen niet ten laste van de 
verenigingskas.
 Max Meiboom,
 voorzitter (en vrijwillig vrijwilliger)

 Van de voorziter
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Tja, daar zaten we (Frits Hartman en Max Meiboom) dan
met onze stroopwafels.

U begrijpt natuurlijk niets van deze zin, dus ik zal even proberen te 
schetsen waarom we er zaten met onze stroopwafels.
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Activiteiten

LEESKRING OSC

Zo kom je ertoe eens iets 
anders te lezen dan je 
gewend bent  en er met 
anderen over te praten.
De bijeenkomsten wor-
den gehouden thuis bij 
Ilse Jonker, die de lei-
ding heeft.
Op een van de laatste 
bijeenkomsten van het 
seizoen wordt gezamen-
lijk een lijst opgesteld 
van te lezen boeken (ro-
mans) voor het komende 
seizoen. De bibliotheek 
zorgt voor de boeken en 
een aantal recensies.
De leeskring heeft (maxi-
maal) tien leden, die per 
jaar 10 euro contributie 
betalen.
Er is weer plaats voor 
nieuwe leden.  Kom ge-
zellig meedoen en  bekijk 
of het iets voor u is. 
Aanmelden op 0900-
4503040.
 Ilse Jonker

OSC heeft een  leeskring  die negen keer per jaar (niet in de zo-
mermaanden) bijeenkomt op de tweede dinsdag van de maand 
van 13.45 tot 15.15 uur om een boek te bespreken dat alle leden 
hebben gelezen. 

Bent u een regelmatige bridger? Wilt 
u graag bridgen in clubverband?

Kom dan kennismaken met 
BRIDGECLUB
IJSSELZICHT!!

Wij zijn een seniorenclub die vanaf 
september tot en met april elke
maandagavond bridget in de 

TERRASZAAL van de
SENIORENRESIDENTIE

IJSSELZICHT,
Sint Helena Baai 1, Capelle a/d IJssel.

Er wordt gespeeld in een A en een B 
lijn. 
Wij starten om 19.30 uur en spelen 6
ronden van een half uur en zijn dan 
om 22.30 uur klaar. Onze contributie 
bedraagt slechts € 55,-- per jaar.

Heeft u interesse om bij ons te komen
bridgen? Wilt u meer informatie? Of  
wilt u zich aanmelden als lid?  Dan
kunt u contact op te nemen met:

Paulien Brouwer, tel. 010 – 451 00 81, 
of Truus de Bruin, tel. 06 – 83 26 78 04.

17 okt Bezoek Basiliek en Arboretum 
Oudenbosch € 17,50
18 okt Rondleiding Kloosterkerk 
Sint Gabriël Haastrecht en winkelen 
Gouda € ,11,50
19 okt Louwmanmuseum € 27,00
21 okt Shantycafé Lichtschip Vessel 
11 Leuvehaven € 11,00
22 okt Japanse Tuin in Landgoed 
Clingendael € 15,00
23 okt 75 minuten varen met onbeperkt 
pannenkoeken eten Rotterdam! € 36,00
24 okt RTM-museum Ouddorp en 
tramrit Brouwersdam  € 31,00
25 okt Rondleiding Kringloopwaren-
huis  Opnieuw&Co. Papendrecht en 
winkelen Dordrecht € 11,50
26 okt Rondleiding Kaasboerderij De 
Jongenhoeve in Bergambacht Kos-
ten: € 12,50
29 okt Intratuin Pijnacker, lunch bij 
de Bakkerswinkel Zoetermeer € 12,00
30 okt Winkelen  Alkmaar : € 18,00
31 okt Edahmuseum Helmond, 
stadsbezoek Den Bosch € 21,00
1 nov Rosada Fashion Outlet in 
Roosendaal  € 15,00
2 nov Workshop Schelpendecoraties 
in Hillegom  € 24,00
5 nov Antwerpen, bezoek aan de 
stad met koffie en gebak  € 23,00
6 nov Rondrit Alblasserwaard, 3gan-
genmenu bij de Crimpenaer € 35,50
7 nov Workshop Mozaïeken bij Mo-
zamuse in Dordrecht  € 26,00
8 nov Eetsalon 55+, Capelle-west  € 15,50
9 nov 65 jaar TV-entertainment bij 
Instituut voor Beeld en Geluid (mid-
dagvoorstelling) € 24,00

12 nov Lektour Krimpen a/d Lek en 
via Vreeswijk naar Capelle  € 14,00
13 nov Winterfair Maarsbergen  € 26,00
14 nov Museumwoning Tuindorp 
Vreewijk,lunch bij tante Sjaar € 10,00
15 nov Museum Boijmans v. Beunin-
gen, expositie Pure Rubens € 34,00
16 nov Rijksmuseum Boerhaave en 
stadsbezoek, Leiden € 26,50
19 nov Groene hart route en bezoek 
palingrokerij in Burgerveen € 13,50
20 nov Country & Christmasfair van 
kasteel De Haar op landgoed Haar-
zuilens € 33,00
21 nov Bakkerij Museum “De oude 
bakkerij” in Medemblik  € 27,50
22 nov Country & Christmasfair van 
kasteel De Haar op landgoed Haar-
zuilens € 33,00
23 nov Vind alles voor uw hobby bij 
de Creabeurs in Rijswijk!  € 22,00
26 nov Rondrit Voorne-Putten,pan-
nenkoek eten in Pannenkoeken huis 
‘de Oude Maas’, Barendrecht € 17,50
27 nov Bezoek Markthal en de centrum-
markt, lunch bij de Ballentent € 10,00
28 nov Expositie Gorcums Museum 
“De smaak te pakken” en stadsbe-
zoek € 12,50
29 nov Middelburg, stadsbezoek, 
winkelen en markt Kosten: € 20,00
30 nov Rondrit Land van Heusden en 
Altena, stadsbezoek Heusden € 16,00

Voor de algemene regels en voor-
waarden, voor inschrijven bij de 

Stichting Opstapbus en voor reser-
veren voor een excursie, bezoek:

www.opstapbuscapelle.nl

Programma
oktober-november 2018
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Wederom heeft het Zomer-
school-team van de OSC dit 
jaar voor Capelse senioren 
activiteiten georganiseerd. 
Voor elk wat wils: work-
shops, bijv. stenen beschil-
deren, bloemschikken, een 
schilderij maken, chocolade 
maken en uitjes zoals boot-
tochten, bezoek aan een 
museum, een excursie en een 
High Tea als afsluiting.

Helaas was de warmte een 
paar keer spelbreker en 
moesten activiteiten afgelast 
worden, o.a. de rondleiding 

met gids in het Arbore-
tum in Rotterdam en de 
scootmobieltocht rond de 
Kralingse Plas.
Ook waren nogal wat 
deelnemers genoodzaakt 
hun reservering af te zeg-
gen, heel jammer. Één van 
de activiteiten kon daar-
door niet doorgaan omdat 
er te weinig deelnemers 
overbleven.

Velen maakten gebruik 
van het door de OSC 

Zesde
Zomerschool

14 juli t/m 4 augustus 2018

aangeboden gratis vervoer met 
onze Hulpdienst en de busjes 
van de Zellingen.
Gelukkig waren er ook voldoen-
de chauffeurs die een en ander 
mogelijk maakten.
Al met al waren het weer een 

paar geslaagde weken.
We gaan ons binnenkort alweer 
bezinnen op de volgende Zo-
merschool.
Bent u er dan óók bij?

 Het Zomerschool-team
 Walter, Miep, Cathrien en Han



- 6 - - 7 -

Dinsdag 7 augustus
Voor de 6e keer van start met de 
Avond4daagse voor scootmobiel-
gebruikers.
We hopen dan altijd dat we mooi 
weer hebben. Deze zomer hadden 
wij dus geen enkele reden om te 
klagen, of toch!!!!!
We kregen de eerste dag zoveel 
mooi weer, dat we vanwege de nog 
hoge temperatuur in de avonduren 
(32 graden) de route door Oost-
gaarde hebben moeten annuleren. 
Besloten werd deze tocht zaterdag-
middag 11 augustus te rijden.
Woensdag 8 augustus 
Op de tweede dag gingen we van 
start bij het Gemeentehuis met ca. 
22 deelnemers en 7 begeleiders op 
de fiets. 
Deze tocht voerde ons door ‘s Gra-
venland, Kralingseveer, Fascinatio 
en Capelle West.
Na de hitte van dinsdag was 
woensdag een verademing. Wij 
konden genieten van een heerlijke 
tocht met na afloop de mogelijk-
heid (voor een ieder die dat wilde) 
van een kopje koffie bij tante Toos, 
het voormalig restaurant Bungel.
Tijdens de tocht was er een me-
vrouw wiens scootmobiel steeds 
langzamer ging rijden waardoor zij 
achterop raakte op de groep. Eén 
van de fietsbegeleiders bleef zoals 
gebruikelijk in deze situaties bij 
deze mevrouw. Gelukkig bracht de 
scootmobiel haar nog wel bij tante 

Toos waar de leverancier werd 
gebeld en gevraagd om de accu 
daar te komen verwisselen. Omdat 
mevrouw in Schollevaar woont 
wilde de begeleider voorkomen 
dat zij mogelijk in het Schollebos 
stil kwam te staan.
Dit is nu een mooi voorbeeld van 
hoe belangrijk het is dat er vol-
doende begeleiders zijn bij een 
tocht. Helaas lukt dit niet altijd, 
hoe graag Han (organisator scoot-
mobielgroep) dit ook zou willen. 
Zij staat dan voor de moeilijke keus 
als er niet genoeg begeleiders zijn 
om een tocht toch door te laten 
gaan of te annuleren. 
Donderdag 9 augustus 
Het gaat erop lijken dat we een 
nieuw woord aan de vierdaag-
se toe moeten voegen. Er is een 
vierdaagse die op de dag is en een 
avondvierdaagse. Onze scootgroep 
organiseert dit jaar een dag-avond 
vierdaagse, want wegens de voor-
spelde regen, hagel, windstoten en 
onweer hebben de organisatoren 
besloten ook de donderdagavond 
te annuleren en op zaterdagmid-
dag 11 augustus te rijden.
Zaterdagmiddag zal dus de route 
van dinsdag en donderdag worden 
gereden.
Hopelijk is het voor alle deelne-
mers ook mogelijk aan deze twee 
aan elkaar geplakte tochten deel te 
nemen.

Verslag

AVOND 4 DAAGSE 2018

Scootmobielclub

De afgelopen keer, vrijdag 24 augustus, werd er weer een heerlijk 
diner opgediend. Er waren drie tafels voor ons gereserveerd.

Wilt u ook een keer mee eten?
vrijdag 26 oktober

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 al direct aanmelden bij de
Hulpdienst, tel.: 0900-450 30 40.

De contactpersoon voor dit diner van vrijdag 26 oktober is Cock 
Jansen.
Er komt hierna dit jaar nog één maaltijd en wel op:
vrijdag 14 december. Aanmelden vanaf 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; u bent dan 
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 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 Hulpdienst doorgeven.

“Aan Tafel in de Vijverhof”
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Vrijdag 10 augustus
Volgens verwachting zal de tocht 
deze avond, de laatste van de 
avondvierdaagse, wél door kunnen 
gaan.
Hoewel we het mogelijk niet 
helemaal droog houden gaan 
wij van start voor de tocht 
door Hitland.
We hebben ook vandaag weer 
ca. 22 deelnemers met 6 bege-
leiders.
Het eerste uur houden wij het 
met een stevige wind droog. 
Maar aangekomen op de open 
vlakte in Hitland begint het 
harder te waaien en te rege-
nen. Maar niet getreurd, even 
stoppen en de regencapes aan. 
Helaas waren er 2 deelnemers 
die hun regenkleding waren 
vergeten, maar ook zij gingen 
vol goede moed verder en zei-
den, “ach misschien valt, wat 
valt, wel mee”. Er was helaas 
nog een kleine aanrijding, met 
schade, maar ook dat werd de 
volgende dag weer opgelost.
Een bijzondere avond in wind en 
regen maar iedereen was goed ge-
luimd, we hadden er allemaal zin 
in, zin in de avondvierdaagse.
Besloten werd met de harde wind 
niet over de dijk langs de Holland-
sche IJssel te rijden, maar in rechte 
lijn door naar de Torenhof, waar 
de deelnemers in de bloemetjes 
werden gezet door Ria. Onder 
begeleiding van het fanfarekorps 
Spotify (Thea) ging de tocht rich-
ting de Merel aan de Kerklaan voor 
de koffie en kreeg iedereen zijn 
welverdiende “trofee”.
Daar aangekomen bleek dat één 

van de deelnemers een lekke band 
had, dus ook deze avond werd 
er weer een beroep gedaan op de 
servicedienst van de scootmobiel 
leverancier.

Bij het uitladen van de bloemen bij 
de Merel zag Ria een mevrouw bij 
haar scootmobiel staan. Ze vroeg of 
er iets aan de hand was en ja hoor, 
mevrouw was bij de Torenhof, toen 
ze de bloemen kreeg, haar gehoor-
apparaat verloren. Ze wilde terug 
om te gaan zoeken. Ria zei toen dat 
ze meeging en dat ze met de auto 
even heen en weer gingen. Bij de 
auto aangekomen ziet Ria iets in 
haar sjaaltje hangen en pakt het.
Wat blijkt: het was het verloren 
gehoorapparaat!
Je zou kunnen zeggen “zonder ge-
luk vaart niemand wel”, want dit 

had ook ergens midden in Hitland 
kunnen gebeuren.
Het iedere avond samen zijn, sa-
men beleven en samen doen geeft 
een heel eigen sfeer en gezelligheid 
voor deelnemers en begeleiders.

Zaterdag 11 augustus
Ca. 17 deelnemers gaan van start 
voor de route via het Schollebos, 
naar Schollevaar.
Met zo’n 19 tot 20 graden is het een 
lekkere temperatuur, zeker als de 
zon daarbij komt. Op de heenreis 
zijn we al vrij snel het Schollebos 
uit en slingeren wij ons door Schol-
levaar.
Best wel pittig om daar niet de weg 
kwijt te raken, wat dan ook gebeur-
de. Allemaal weer rechtsomkeert 
op het fietspad geeft even opstop-
pingen. Daarna, eenmaal de weg 
kwijt, wordt het moeilijk oriënteren. 

Maar begeleider Ben brengt Coby 
weer op het juiste spoor.
Na Schollevaar gaat het weer terug 
door het Schollebos waar we nu 
allerlei slingerpaadjes opzoeken en 
het een uitgebreide tocht wordt.
Ik hoor mensen zeggen “jeetje, ik 
ben hier nog nooit geweest”.
Aangekomen bij het Pannenkoek-
huis is het tijd voor de koffie. Na 

enige consternatie mochten we 
toch plaatsnemen op het terras. 
Misschien een volgende keer toch 
maar even reserveren. De bedoe-
ling was een kleine koffiepauze 
te houden en dan de route door 
Oostgaarde te rijden. Helaas waren 
er enkele deelnemers die iets te 
eten hadden besteld, waardoor het 
inmiddels half vier was voor ieder-
een weer klaar was voor vertrek.
De groep ging dan ook in afge-
slankte vorm verder, met 11 deel-
nemers en 3 begeleiders.
Ook deze tocht ging niet helemaal 
vlekkeloos, één van de deelne-
mers heeft een rekje achter op haar 
scootmobiel waar haar rollator aan-
hangt. Eén van de stangen bleek 
afgebroken waardoor de rollator 
op de grond hing maar gelukkig 
wist Ben raad.
Het ging nu ook niet helemaal 

goed wat de route betrof, we 
misten een afslag en konden niet 
omkeren omdat het pad te smal 
bleek en daardoor was er ver-
derop een probleempje met een 
afrit maar ook dat werd opgelost 
met de hulp van de begeleiders. 
Cor vond dat Coby maar eens 
een nieuwe Tomtom moest aan-
schaffen.
Ook deze Avond4daagse was 

weer een succes ondanks alle toe-
standen.
Respect voor alle deelnemers en 
begeleiders die vrijdag de regen 
getrotseerd hebben en het toch leuk 
en gezellig bleven vinden.
Wij kijken alweer uit naar de vol-
gende tocht.
Maar….nu even RUST
 Ria, Thea en Han
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Lang niet alle senioren die recht 
hebben op huur- of zorgtoeslag, 
vragen deze ook daadwerkelijk 
aan. Eén op de zes huishoudens 
55+ mist mogelijk huurtoeslag. 
Eén op de tien 55+-huishoudens 
laat wellicht zorgtoeslag liggen. 
Dit blijkt uit bestudering van de 
CBS-cijfers. Het is belangrijke 
informatie in aanloop naar Prins-
jesdag. Onderbenutting van toe-
slagen door seniorhuishoudens 
heeft namelijk een negatief effect 
op de koopkracht en zelfstandig-
heid van ouderen.

Onderbenutting van zorg- en 
huurtoeslag bevestigt signalen 
die ouderen- en gepensioneer-
denorganisaties al langer krijgen. 
Het betekent een flinke knauw 
voor de koopkracht van senioren 
die, onder meer door uitblijven 
van pensioenindexatie, de laatste 

jaren al flink onder druk staat. 
KBO-PCOB, KNVG, NOOM, 
NVOG en FASv willen daarom 
dat er nader onderzoek wordt ge-
daan naar de oorzaken van deze 
onderbenutting. De resultaten 
daarvan moeten gebruikt worden 
om burgers actiever te gaan wij-
zen op toeslagmogelijkheden en 
de gebruiksvriendelijkheid van 
het toeslagenstelsel te vergroten, 
in het bijzonder als ze de pensi-
oengerechtigde leeftijd naderen.

Huishoudens met een lager inko-
men kunnen aanspraak maken op 
toeslagen. Toekenning van huur- 
en zorgtoeslag is afhankelijk van 
inkomen en vermogen. Toeken-
ning gebeurt niet automatisch. 
Het is nodig om de toeslagen en 
de bijbehorende voorwaarden te 
kennen, en de toeslag persoonlijk 
aan te vragen.

Honderdduizenden senioren lopen risico 
geld te laten liggen

Utrecht, 13 september 2018

230.000 senioren-huishoudens missen mogelijk huur- of zorgtoe-
slag. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van vijf organisaties 
voor senioren en gepensioneerden. KBO-PCOB, KNVG, NVOG, 
FASv en NOOM willen dat de overheid burgers actiever gaat wij-
zen op toeslagmogelijkheden en werkt aan meer gebruiksvrien-
delijkheid van het toeslagenstelsel.

Eén op de zes huishoudens met 
55-plussers laat mogelijk huurtoe-
slag liggen.
Dit zijn de belangrijkste bevindin-
gen:
• Het aandeel seniorenhuishou-
dens dat, op basis van hun inko-
men en vermogen, mogelijk hun 
recht op huurtoeslag laat liggen 
is 17%. Tussen de verschillende 
leeftijdsgroepen zijn weinig ver-
schillen.
• Onderbenutting van de huur-
toeslag is extra schrijnend, aange-
zien een huurhuis eind 2017 ge-
middeld zo’n 533 euro per maand 
kostte, wat 17 procent meer is 
dan in 2012.
• Mogelijk 
omvat de bere-
kende groep ook 
huishoudens 
die op basis van 
hun inkomen 
wél recht hebben 
op huurtoeslag, 
maar op basis 
van hun huur-
prijs niet. Dat is 
het geval als zij een vrijesector-
woning huren.
Eén op de tien huishoudens met 
55-plussers laat mogelijk zorgtoe-
slag liggen.
Dit zijn de belangrijkste bevindin-
gen:
• Het aandeel seniorenhuishou-
dens dat, op basis van hun inko-
men en vermogen, mogelijk hun 
recht op zorgtoeslag laat liggen is 
relatief hoog in de leeftijdscatego-
rie 55-65 jaar (14%) en 65-75 jaar 

(13%), om vervolgens af te nemen 
in de leeftijdscategorie 75-85 en 
85 jaar en ouder (beide 6%).
• Het aantal seniorenhuishou-
dens dat geen zorgtoeslag ont-
vangt, terwijl zij hier op basis van 
hun inkomen en vermogen wel 
recht op kunnen hebben is in 2016 
fors toegenomen ten opzichte van 
2014 (met 32%).
• Gemiddeld gaan Nederlanders 
nu met pensioen met 64 jaar en 10 
maanden. Voor veel mensen bete-
kent dat een afname van inkom-
sten. Een deel van de gepensio-
neerden komt daardoor wellicht 
in aanmerking voor zorgtoeslag, 

zonder zich dat 
te realiseren.

In opdracht van 
KBO-PCOB, 
KNVG, NVOG, 
FASv en NOOM 
deed Regioplan 
in de zomer van 
2018 onderzoek 
naar mogelijke 
onderbenutting 

van de huur- en zorgtoeslag door 
huishoudens. Dit gebeurde op 
basis van datasets van het CBS. 
Het CBS keek naar huishoudens 
waarvan alle huishoudsleden een 
leeftijd gelijk aan of hoger dan 55 
jaar hebben.

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met

Hagar Roijackers,
hagar.roijackers@kbo-pcob.nl, 

tel. 06 – 444 64 666.
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Stichting Hulpdienst
Capelle aan den IJssel

in samenwerking met
OSC

Dus..... 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 
diensten van onze Hulpdienst en 
dit houdt in dat een vrijwilliger 
bij zelfstandig wonende senioren 
op bezoek gaat of gaat wandelen/
winkelen of boodschappen voor 
iemand doet.
De coördinator gaat de eerste keer 

altijd samen met u bij een hulpvra-
ger op huisbezoek om kennis te 
maken.
U bent als vrijwilliger verzekerd 
tijdens uw werk.
Als u ook in de vakantieperiodes 
beschikbaar bent is dat een pré.
Aanmelden kan bij de coördinator, 
Han Laugs tel. 010-4425634 of 
mail naar  h.laugs@kpnplanet.nl
Tot ziens?

BWB service heeft nog steeds medewerkers nodig


