
 • Vanuit het bestuur van de OSC 
is ruim anderhalf jaar geleden po-
sitief gereageerd op een verzoek 
van de gemeente om een Buurtbus-
project op te zetten. Bedoeld om 
Schollevaar, via openbaar vervoer,  
beter te verbinden met het centrum 
van Capelle en bijvoorbeeld het 
IJsselland Ziekenhuis. 
Inmiddels is er een vereniging op-
gericht en zijn we volop bezig om 
in de loop van volgend jaar zo’n 
buurtbus (of eigenlijk twee want er 
komt er ook één in ’s-Gravenland/
Kralingse  Veer). Wij hechten zeer 
aan deze vorm van openbaar ver-

voer omdat het vooral voor onze le-
den in Schollevaar, maar ook vanuit 
andere plekken heel moeilijk is om 
ergens te komen als je niet beschikt 
over een eigen auto. Om de band 
met de OSC te benadrukken komen 
twee bestuursleden uit het bestuur 
van de OSC. Daarnaast hebben we 
een penningmeester van buiten ge-
vonden.
 •  Op 19 november j.l. hebben we 
met een aantal landelijke ouderen-
verenigingen en anderen een debat 
gehad met Wouter Koolmees (de mi-
nister en trouwens een Capellenaar)
 >>

Van uw voorzitter
Jaargang 3        Nummer 6        december 2018

NIEUWS
BULLETIN

OSC werkt aan verbetering stadsvervoer 
Vorige keer berichtte ik u over onze zoektocht naar vrijwilligers. Ik be-
schreef hoe wij (Frits Hartman en ikzelf) klaar zaten met stroopwafels. 
Mijn stukje was niet optimistisch. Het vreemde is dat ik zelfs op zo’n 
pessimistisch stukje geen reactie kreeg. Jammer, maar helaas.
Inmiddels zijn we na 6 maanden zomer en twee weken herfst alweer in de 
winter beland. Het blijft raar dat weer.
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De afgelopen keer, vrijdag 26 oktober, werd er weer een heerlijk 
diner opgediend. Er waren twee tafels voor ons gereserveerd, en er 
werd nog een stoel aangeschoven.

Wilt u ook een keer mee eten?
vrijdag 14 december

is de volgende “Aan Tafel” gepland.
Het is alweer het laatste diner van dit jaar in de Vijverhof. De Keu-
kenbrigade verraste ons met de mededeling dat dit een heerlijk 
kerstdiner gaat worden, van maar liefst vijf gangen, begeleid door 
een koor voor de kerstsfeer. 
Het belooft een hele mooie en lekkere avond te worden!

Met dieetwensen kan rekening worden gehouden. Dat moet  u dan 
wel bij de aanmelding aangeven. 

De kosten worden wel iets verhoogd: dit diner gaat 17 Euro kosten; 
de kosten van de drankjes blijven gelijk:
 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.	Het	definitieve	aantal	plaat-
sen moeten wij 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 voor deze gelegenheid afgelopen tussen 20.30 en 
20.45 uur. Deze tijden kunt u aan de Hulpdienst doorgeven.

Colofon:

Het OSC Nieuwsbulletin is het 
orgaan van de

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

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

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

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

Hieronder wat wij de minister heb-
ben voorgehouden:
 - Het nieuwe pensioenstelsel moet 
er op gericht zijn gepensioneerden 
nu en in de toekomst een stabiel 
pensioen te bieden, dat hen in staat 
stelt ongeveer dezelfde levensstan-
daard te voeren als voor hun pensi-
onering. 
 - Het stelsel moet verplicht zijn 
voor iedereen en gebaseerd op col-
lectiviteit, solidariteit en op even-
wicht tussen de generaties. 
 - De zekerheidseisen moeten ver-
vallen, waardoor de beknelling van 
de	financiële	regels	van	de	overheid	
aangepast kunnen worden en een 
beter pensioen voor jong en oud 
mogelijk wordt. 
 - De seniorenorganisaties accepte-
ren dat een bindende belofte van 
een vast pensioenbedrag niet moge-
lijk is. Ze zien daarom liever stabie-
le uitkeringen dan beloftes die toch 
niet waar gemaakt kunnen worden.
 - Pensioenfondsen moeten hun 

premies én hun verplichtingen 
voortaan berekenen met dezelfde 
evenwichtige (macro-stabiele) ren-
tevoet. Het vervangen van de nu 
gehanteerde risicovrije rentevoet 
door een macro-stabiele rekenrente 
voorkomt dat de pensioenuitkerin-
gen te veel gaan schommelen en is 
beter voor de economie. 
-	 De	 wijze	 van	 financiering	 van	
toekomstige pensioenen kan over-
gelaten worden aan de Sociale 
Partners en per pensioenfonds ver-
schillend zijn. 
- Invoering van een nieuwe premie-
systematiek (doorsneepremie) mag 
niet ten koste gaan van gepensio-
neerden. 
Senioren zijn ‘partij’
En nu maar hopen dat het helpt. Ik 
houd U op de hoogte. 
Tot slot wens ik U allen fijne feest-
dagen, een goede jaarwisseling en 
een heel gezond 2019.
 Max Meiboom, voorzitter

 Nog even dit.....
Onder het stukje op pagina 14 / 15 kunt u een  nieuwe naam aantreffen.
Sinds kort is de redactie van het OSC-bulletin namelijk uitgebreid door de 
komst van Petra Rutten. Opgeklommen van de afd. Publiciteit van een grote 
onderneming naar de positie van adjunct-directeur van een reclamebureau, is 
zij bekend met het redigeren en schrijven van teksten.



- 4 - - 5 -

Een musical is een kompleet ver-
haal, een toneelstuk met muziek 
en dans, vaak ook met een vleugje 
drama, in tegenstelling tot een re-
vue (korte humoristische sketches) 
of operette (altijd een vrolijk ver-
haal met een happy end).
De allereerste musical was SHOW 
BOAT, geschreven door Jerome 
Kern en Oscar Hammerstein II, in 
1927 voor het eerst in New York 
opgevoerd, later ook in Londen. 
De bekendste song is wel Old 
Man River, gezongen door de 
eerste gekleurde zanger/acteur 
Paul Robeson. 
In 1943 speelde Oklahoma (Rod-
gers  en Hammerstein) op Broad-
way. Een bekende song is Oh, 
what a beautiful morning.
Rodgers schreef ook voor Ca-
roussel, The King and I en The 
sound of music.
Porgy and Bess (George Gersh-
win) was de eerste musical (ei-
genlijk een volksopera) die naar 
Nederland kwam. Een bekende 
song is Summertime.
In 1956 werd My fair lady (Lerner 
en Loewe) voor het eerst in Neder-
land opgevoerd, vertaald in het Ne-
derlands door Seth Gaaikema met 
o.a. Wim Sonneveld als professor 
Higgins. De musical is naar het boek 
Pygmalion van Bernard Shaw. De 
clou is, dat je van een volksmeisje 
een perfecte vrouw kunt maken. Be-
kendste songs: Het Spaanse graan 
heeft de orkaan doorstaan, Zou dat 

nou	niet	zalig	zijn,	Als	het	effe	kan,	
De straat waar jij woont.
En dan natuurlijk The sound of mu-
sic (Rodgers en Hammerstein). Het 
verhaal is naar het boek De familie 
von Trapp, geschreven door Maria 
von Trapp. Het thema is keuzes ma-
ken. Het stuk beleefde op Broadway 
1453 voorstellingen en in Londen 

zelfs over de 1500. Wereldberoemde 
songs: Edelweiss en Do,re,mi.
Tenslotte Fiddler on the roof (Joseph 
Stein en Jerry Bock) met het thema 
tradities, naar het boek Tevye en zijn 
dochters. Lex Goudsmit en Jenny 
Arean speelden hierin hoofdrollen.
Bekende songs: If I were a rich man, 
Matchmaker en Sunrise, sunset.
 

 Wordt vervolgd!
 Han Laugs

Programma  december ‘18 - januari  ‘19

Muziekmiddag  20 november 2018.
Helaas alweer de laatste keer dit jaar. Volgend jaar gaan we weer verder.
Nu eens geen klassieke muziek maar musical. Daar wordt weleens deni-
grerend over gesproken, maar het is een onderwerp waar heel veel  inte-
ressants over te vertellen is.

Ook in de komende maanden worden weer bijna dagelijks leuke uit-
stapjes aangeboden. Het volledige programma vindt u op: 

https://www.opstapbuscapelle.nl/index.php/uitstapjes
Hieronder enkele voorbeelden

Voor informatie, voorwaarden en aanmelden als deelnemer:
https://www.opstapbuscapelle.nl/index.php

Do. 13 dec. Kasteel, kerstfair en kerstlichtfestijn kasteel Middachten 
Elk jaar wordt kasteel Middachten geopend voor pu-
bliek, in kerstsfeer gebracht met bloemen, zowel binnen 
als buiten, knapperende houtvuren, Glühwein, lekkere 
hapjes en natuurlijk kaarsjes. Daarbij een kerstmarkt 
met handgemaakte en originele cadeautjes en een wens-
boom voor het ophangen van de wensen voor 2019.   
Niet toegankelijk voor rollator of rolstoel.

Ophalen: 12:30-13:30 uur Kosten: € 20,00
Do. 20 dec.     Kerstconcert, Concertgebouw Amsterdam (Ouderenfonds)
Speciaal voor ouderen geeft Het Nederlands Phil-
harmonisch Orkest een kerstconcert in het Concert-
gebouw dankzij het Nationaal Ouderenfonds en de 
Coalitie Erbij. Onder leiding van dirigent Jan Wier-
zba worden werken uitgevoerd van Tsjaikovski, 
Bach, Piazzolla, Strauss jr. en sr. Voor het concert 
ontvangst	met	koffie	of	thee;	de	presentatie	is	in	
handen van Maartje van Weegen.
Ophalen: 11:00-12:00 uur Kosten: € 10,50
Wo. 30 jan Workshop Sieraden maken

Bij Kralenhandel Capelle, gevestigd aan de lande- 
lijke ’s-Gravenweg, kunt u tijdens een gezellige 
middag	met	koffie	en	thee	leren	om	een	mooie	
ketting of armband te maken. Daarvoor beschikt de 
docent  over een bijzonder assortiment van kralen. 
Daarnaast heeft zij gereedschap, draad, slotjes, alles 
wat maar nodig is. Leuk om zelf te dragen of om als 
origineel kadootje van uw eigen hand weg te geven.

Ophalen: 09:30-10:30 uur Kosten: € 19,00
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Informatie uit FASv
Nieuwsbrief Nr. 5, 20 november 2018

ZORGVERZEKERINGEN 2019
Hierbij ontvangt u het jaarlijkse overzicht van de zorgverzekeraars waar 
de FASv korting heeft bedongen ten behoeve van leden van plaatselijke 
seniorenverenigingen die zijn aangesloten bij de FASv.
Velen van u zijn tevreden met hun huidige verzekeraar en doen verder 
geen moeite om elders een goedkopere verzekering aan te gaan. Ande-
ren vinden het juist een sport om een zo goedkoop mogelijke verzeke-
ring af te sluiten; dat laatste geldt met name voor geoefende internetge-
bruikers.
Soms heeft een verzekeraar nog een budgetpolis in de aanbieding. Pas 
op, zo’n polis kan voor jonge, gezonde mensen een financieel voordeel 
opleveren, maar voor ouderen brengt dit een risico met zich mee dat 
niet alles wat (straks) nodig is, ook wordt vergoed.

Premies
• De premie voor een naturapolis is over het algemeen goedkoper dan 
die voor een restitutiepolis, waar u meer vrijheid hebt om een bepaalde 
zorgaanbieder te kiezen. Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar 
vaak niet alle kosten als deze geen contract heeft met die bepaalde zorg-
aanbieder.
• De premie kan lager worden als u uw eigen risico verhoogt.
• De werkelijk te betalen premie hangt af van vele (individuele) factoren, 
waardoor het soms moeilijk is om alle verzekeringen met elkaar te verge-
lijken. De overzichten zijn vooral een hulpmiddel om een keuze te maken 
alvorens te besluiten om al dan niet van verzekeraar te wisselen. Bij het om-
rekenen van bruto- naar nettopremie kunnen er afrondingsverschillen zijn.
• Soms vergoedt een verzekeraar bij een overstap eenmalig de contributie-
kosten van een plaatselijke seniorenvereniging.
•De Zorgwijzer op de website van de FASv wordt op korte termijn geac-
tualiseerd.

Overstappen van zorgverzekeraar
Overstappen kan t/m 31 januari 2019. Stap u over voor 1 januari? Dan 
wordt uw oude zorgverzekering automatisch opgezegd. Als u daarna pas 
overstapt, moet u zorgen dat u uw oude zorgverzekering zelf opzegt. Dat 
kan tot en met 31 december 2018.
 Koos Graniewski, Secretaris FASv

1. VGZ Zorgverzekeraar NV
Nieuwe Stationsstraat 12, 6811 KS  Arnhem;
Postbus 5040, 6802 EA  Arnhem
VGZ Zorgverzekeraar NV maakt deel uit van Coöperatie VGZ UA
Website VGZ is rechtstreeks bereikbaar via www.vgz.nl/fasv,
Per telefoon: klantenservice, tel.: 088-1311040
Collectiviteitsnummer: 17810
VGZ onderscheidt als speciale doelgroep: ouderen, gehandicapten en 
chronisch zieken. In dit verband wijzen ze u – naast de collectiviteitskor-
ting – op:
• Extra vergoeding voor mantelzorg
• Extra preventiebudget
• Altijd welkom, géén medische selectie
• Eénmalige lidmaatschapsvergoeding
• Persoonlijk adviseur voor zorg- en verzekeringsvragen
• Extra aandacht voor mantelzorg, valpreventie en persoonlijke adviseur.
VGZ Basisverzekeringen, 8% korting 
VGZ Ruime Keuze (natura) Bruto € 120,95 Netto € 111,27
VGZ Eigen Keuze (restitutie) Bruto € 126,95 Netto € 116,79
Aanvullende verzekeringen voor 65-plussers, 10% korting
VGZ Aanvullend Goed  Bruto € 10,44  Netto € 9,40
VGZ Aanvullend Beter  Bruto € 20,34  Netto € 18,31
VGZ Aanvullend Best  Bruto € 35,74  Netto € 32,17
Alles-in-1 pakket inclusief tandheelkundige verzorging, 5 % korting
VGZ Vitaal Basis   Bruto € 25,10  Netto € 23,85
VGZ Vitaal Uitgebreid  Bruto € 52,89  Netto € 50,25
Tandartsenverzekeringen (geen korting)
VGZ Tand Goed   € 14,04 
VGZ Tand Beter   € 21,79
VGZ Tand Best   € 42,99

2. Zorg en Zekerheid
Postbus 400. 2300 AK Leiden
www.zorgenzekerheid.nl
Klantenservice: 071-5825825
Collectiviteitsnummer: 30112
Aandacht voor:
• Iedereen is welkom: ongeacht leeftijd en gezondheidssituatie
• Uniek in Nederland: tandartskosten delen met een partner
• AV-Plus speciaal afgestemd op ouderen met gratis geZZondcheck
• Wij kennen de huisartsen, apothekers en specialisten in de regio persoonlijk
• Gratis twee jaarlijkse geZZondcheck bij een basisverzekering.
 >>

Op de hierna volgende pagina’s vindt u de informatie zoals die van de betreffende verzeke-
raars werd ontvangen (red.).
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Basisverzekeringen. Bruto is zonder collectiviteitskorting van 7%
Zorg Zeker Polis   Bruto € 124,15  Netto € 115,46
Zorg Vrij Polis     Bruto € 128,95  Netto € 119,92
Aanvullende verzekeringen. Bruto is zonder collectiviteitskorting van 7%
AV Basis, exclusief tandarts  Bruto € 12,55  Netto € 11,67
AV Standaard, inclusief tandarts Bruto € 20,25  Netto € 18,83
AV Top, inclusief tandarts  Bruto € 42,95  Netto € 39,94
AV Plus(50+), inclusief tandarts Bruto € 47,25  Netto € 43,94

3. CZ
Algemeen tel.: 088-5557777
www.CZ.nl/zorgverzekering/zorgverzekering-2019
Collectiviteitsnummer: 4126319 (op naam NBvON)
Korting basisverzekering: 5%
Geen korting op de aanvullende- en of tandartsverzekering.
• Jong, oud, ziek of gezond: iedereen is welkom bij CZ
• Volledige vergoeding bij onze gecontracteerde zorgverleners
• Gratis persoonlijk advies van onze zorgadviseurs
Basisverzekeringen. Bruto is exclusief collectiviteitskorting ad 5%
Zorgbewustpolis (natura)  Bruto € 120,45  Netto € 114,43
Zorg-op-maatpolis (natura)  Bruto € 124,80  Netto € 118,56
Zorgkeuzepolis (restitutie)  Bruto € 131,65  Netto € 125,07
Aanvullende verzekeringen (geen collectiviteitskorting)
Start     € 1,95
Basis     € 7,90
Plus     € 20,10
 Top     € 36,95
50+     € 17,45
Tandartsverzekering (geen collectiviteitskorting)
Tandarts    € 20,85
Uitgebreide Tandarts   € 37,50

4. De Friesland
Postbus 270, 8901 BB Leeuwarden
Klantenservice: 058-2913131.
Collectiviteitsnummer: 407200
Korting Basisverzekering 6 %. NB deze korting geldt niet voor de Basis-
premie ZelfBewust Polis of de daarbij afgesloten aanvullende tandverze-
keringen.
Korting aanvullende verzekering 6%
Onderstaande premies zijn per maand inclusief het collectiviteitvoordeel 
van 6%.
 >>

Basisverzekeringen
Basispremie Zelf Bewust Polis € 106,75
Basispremie Alles Verzorgd Polis € 117,92
Basispremie Vrije Keuze Polis € 124,32
Aanvullende verzekering
AV Budget  € 6,53  AV Budget Zelf Bewust € 6,95
AV Standaard  € 13,87  AV Standaard Zelf Bewust € 14,75
AV Extra  € 21,57  AV Optimaal € 43,71
Aanvullende Tand verzekering
AV Tand Standaard  € 11,75    AV Tand Standaard Zelf Bewust € 12,50
AV Tand Extra  € 20,63    AV Tand Extra Zelf Bewust € 21,95
AV Tand Optimaal € 31,91

5. Salland
Postbus 166, 7400 AD Deventer
Klantenservice: 0570-687484.
Collectiviteitsnummer: 1340.
Basisverzekering: geen korting. Aanvullende verzekeringen: 7%
Basisverzekering (geen korting)
Basisverzekering Natura € 106,90
Aanvullende verzekeringen. Korting: 7%
Salland Start  Bruto € 5,85  Netto € 5,44
Salland Extra  Bruto € 8,50  Netto € 7,90
Salland Plus  Bruto € 19,95  Netto € 18,55
Salland Top  Bruto € 35,00  Netto € 32,55
Salland Compact Bruto € 24,00  Netto € 22,32
Tandartsverzekeringen. Korting: 7%
Tand Extra  Bruto € 11,00  Netto € 10,23
Tand Plus  Bruto € 20,00  Netto € 18,60
Tand Top  Bruto € 38,00  Netto € 35,34

6. Thomagroep
Postbus 16, 7240 AA Lochem
Service tel.: 0573-222999
www.thomagroep.nl

 - 6a. ONVZ
Collectiviteitsnummer via de Thomagroep: 9063
Korting ONVZ basisverzekeringen: 3,2%; aanvullende- en tandartsverze-
keringen: 7% https://web.onvz.nl/aanvraag
Basisverzekering. Korting 3,2%
Basisverzekering (bruto) € 129,98 Netto  € 125,82 >>
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Aanvullende verzekeringen. Inclusief korting 7%
Aanvullend	Optifit	 	 	 	 €			40,92
Aanvullend	Topfit	 	 	 	 €			59,98
Aanvullend	Superfit	 	 	 	 €	122,76
 

Tandartsverzekeringen. Inclusief korting 7%
Tandfit	A	 	 	 	 	 	 	 	 €	12,32
	Tandfit	B	(preventie:	100%.	Andere	kosten	75%	tot	max	€	750)	 €	28,13
Tandfit	C	(preventie:	100%.	Andere	kosten	75%	tot	max	€	1.500)	 €	36,50
Tandfit	D	(alle	kosten	tot	€	1.500)	 	 	 	 	 €	42,31

 - 6b. Nationale Nederlanden (v/h Delta Lloyd)
https://www.nn.nl https://www.nn.nl/DLDoraZorgWEB/index.jsp?cv_si-
te=22426&rc_nummer_=14947
Collectiviteitsnummer via de Thomagroep: 22426
Korting NN: basisverzekeringen: 8%; aanvullende verzekeringen: 10%
Basisverzekering NN, inclusief korting 8%
basisverzekering   € 118,31
Aanvullende verzekeringen NN, inclusief korting 10%
Aanvullend Extra   € 23,19
Aanvullend Compleet  € 37,23
Aanvullend Comfort   € 65,22
Aanvullend Top   € 135,00
Aanvullend Zilver   € 25,00
Tandartsenverzekeringen NN, inclusief 10% korting
Tanden Gaaf (tot € 250)  € 16,32
Tanden Gaaf (tot € 500)  € 29,02
Tanden Gaaf (tot €1.000  € 46,03
Tanden Gaaf (tot €1.500)  € 62,50

 - 6c. Ohra
 https://www.ohracollectief.nl
Collectiviteitsnummer: 864
Korting basisverzekering 6%; aanvullende verzekering: 6%Het collectivi-
teitsnummer bij Ohra van de Thomagroep is: 14947
Basisverzekering, inclusief korting 6%
Basisverzekering   € 118,83
Aanvullende verzekeringen
Aanvullend    € 11,28
Extra aanvullend   € 21,12
Uitgebreid    € 38,98
Tandartsverzekeringen
Tandarts Tanden Gaaf 250  € 15,98
Tandarts Tanden Gaaf 500  € 29,44

7. Zilveren Kruis
Postbus 444, 2300 AK Leiden
Klantenservice: 071-3641925; voor zorgvragen 071-7510052
www.zilverenkruis.nl
Collectiviteitsnummer FASv: 207083657
Per 1 januari 2019 heeft de FASv een rechtstreeks contract met het Zilveren 
Kruis. Tot einde 2018 loopt de collectiviteit via de NBvON en de Thomagroep.
Zilveren Kruis. Basisverzekeringen. Korting 5%
Basis Budget +++  Bruto € 114,95  Netto € 109,20
Basis Zeker.   Bruto € 126,95  Netto € 120,60
Basis Exclusief   Bruto € 133,75  Netto € 127,06
 +++Let op of u voldoende dekking heeft
Aanvullende verzekeringen, inclusief korting 10%
Basis plus module  €   2,25
Aanvullend *   €   7,43
Aanvullend **   € 17,78
Aanvullend ***  € 31,46
Aanvullend ****  € 62,78
Tandartsverzekeringen, inclusief korting 10%
Basis    €   6,63
Vergoeding tot € 250 *  € 13,73
Vergoeding tot € 500 ** € 19,76
Vergoeding tot €1000 *** € 36,86
Vergoeding tot € 1250**** € 57,38

8. Univé
Kantoor Zoetermeer: Röntgenlaan 11, 2719 DX Zoetermeer.Tel.: 015-2742424.
Klantenservice: tel.: 072-5277595
Collectiviteitsnummer: 13299
Korting basisverzekering 8%. Korting aanvullende verzekeringen 10%. 
Geen korting tandartsverzekering
Basisverzekeringen. Korting 8%
Univé Zorg Select. +++            € 105,8 geen collectiviteitskorting
Univé Zorg Geregeld Polis Bruto € 120,95  Netto € 111,27
Univé Zorg Vrij Polis  Bruto € 126,-  Netto € 115,92
 +++ Let op of u voldoende dekking heeft 
Aanvullende verzekeringen. Korting 10%
Aanvullend Goed  Bruto € 20,56  Netto € 18,50
Aanvullend Beter  Bruto € 31,67  Netto € 28,50
Aanvullend Best  Bruto € 42,78  Netto € 38,50
Tandartsverzekering. Geen korting
Tandartsverzekering Geen collectiviteitskorting
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9 PMA-Menzis
Klantenservice: 088 222 40 40
Tel.: 088 222 49 00 overstapcoach.
www.menzis.nl/collectief/pma
Geen korting via de FASv, maar door het afsluiten van een verzekering via 
internet kunt u de korting claimen. Als u zich als lid ieder jaar opnieuw 
meldt, kan dat u een bonus opleveren.
Meer informatie op https://pma.info/zorgverzekering/pmabonus
Menzis. Basisverzekeringen
Menzis Basis Voordelig (geen korting)+++ € 109,-
Menzis Basis (korting 7%)   € 113,46 inclusief korting
Mensis Basis Vrij (korting 7%)  € 116,25 inclusief korting
 +++Let op of u voldoende dekking heeft
Aanvullende verzekeringen bij Menzis Basis en Menzis Basis Vrij (in-
clusief 10 % korting)
ExtraVerzorgd 1    €   6,25
ExtraVerzorgd 2    € 18,45
ExtraVerzorgd 3    € 37,75
Bij Menzis Basis Voordelig heeft u de keuze uit 2 aanvullende verzekeringen
Aanvullend     € 14,50 
ExtraAanvullend    € 24,50

Tandartsverzekering (inclusief 10 % korting)
TandVerzorgd 250     € 10,35
TandVerzorgd 500    € 17,05
TandVerzorgd 750    € 28,75

10. DSW
Postbus 173, 3100 AD Schiedam
Klantenservice: 010-2466466
web: dsw.nl/consumenten/zorgverzekering/basisverzekering
Geen korting

Basisverzekering
Basisverzekering € 112,- (tegemoetkoming eigen risico € 10,- p/j)
Aanvullende verzekeringen
AV-compact   € 7,50
AV-Standaard    € 21,75
AV-Top   € 36,-

Collectieve zorgverzekering
voor iedereen in de IJsselgemeenten
De nieuwe collectieve zorgverzekering en premie van VGZ voor Capel-
le aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas is bekend: het 
VGZ Rotterdampakket IJsselgemeenten.
De verzekering is er voor iedereen, maar vooral geschikt voor mensen met 
hoge zorgkosten. IJsselgemeenten sloot namens de deelnemende gemeen-
ten een contract met zorgverzekeraar VGZ. 

Bestuurders van de drie IJsselge-
meenten zijn blij dat deze overeen-
komst tot stand is gekomen. Het 
pakket biedt een prima zorgverze-
kering met extra voordelen voor 
mensen met een laag inkomen. 
Alleen mensen met weinig zorg-
kosten zijn beter af met een gewone 
basisverzekering
Voordelen
Het VGZ Rotterdampakket IJs-
selgemeenten is er voor iedereen, 
maar is vooral geschikt voor men-
sen met hoge zorgkosten; niemand 
wordt uitgesloten op basis van 
medische gronden. De verzekering 
biedt veel vergoedingen, bijvoor-
beeld voor brillen, fysiotherapie en 
tandartskosten. VGZ betaalt nota’s 
in de meeste gevallen rechtstreeks 
aan de zorgaanbieder. Daarmee 
hoeven verzekerden bijna nooit het 
bedrag voor te schieten. Tot slot 
worden eigen bijdragen voor de 
Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) vergoed.
Premie
De premie voor het VGZ Rotterdam-
pakket IJsselgemeenten is € 180,28 
per maand voor mensen met een 
inkomen tot 150% van de bijstands- 
norm. Bij mensen met een inkomen 

onder 130% van de bijstandsnorm 
betaalt de gemeente 20 euro mee. 
De premie is dan € 160,28 per 
maand. Het eigen risico van € 385,- 
is dan ook meeverzekerd.
Wie meer inkomen heeft dan 150% 
van de bijstandsnorm betaalt € 153,41 
per maand. Daarbij is het eigen ri-
sico niet meeverzekerd; dit kan dan 
weer wel gespreid worden betaald. 
 

Informatie en aanmelden
Informatie over de verzekering en 
online aanmelden is te vinden op 
www.vgz.nl/ijsselgemeenten. Men-
sen die zich niet digitaal willen of 
kunnen aanmelden, kunnen een 
aanmeldformulier opvragen bij de 
klantenservice van VGZ, bereik-
baar via 0800 – 887 43 66 (gratis), 
van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot 17.30 uur.
Informatie over hulp bij het aan-
melden en speciale invuldagen is te 
vinden op www.ijsselgemeenten.nl.
Aanmelden voor de verzekering kan 
tot en met 31 december 2018. Dit 
kan alleen als er geen betalingsach-
terstand is bij de huidige zorgver-
zekeraar. VGZ zegt dan de huidige 
verzekering op.
 Bron:  Unit Communicatie en Strategie
 Gemeente Capelle aan den IJssel



Stichting Hulpdienst
Capelle aan den IJssel

in samenwerking met 

OSC

De telefooncirkels zijn voor alleenstaande zelfstandig wonende senio-
ren. Voor de mensen die zijn aangesloten bij de cirkels is dit een uit-
komst, zij weten dat er indien nodig hulp ingeschakeld wordt.

De cirkels worden 
georganiseerd door 
vrijwilligers van de 
Stichting Hulpdienst 
Capelle.
Als u alleen woont is 
het misschien prettig 
om de dag te starten 
met een kort gesprekje met iemand 
van de telefooncirkel. U wordt 
gebeld en u belt zelf de volgende 
deelnemer.
Krijgt u geen gehoor of neemt u 
zelf de telefoon niet op dan wordt 
het sleuteladres gevraagd te gaan 
kijken of er iets aan de hand is. 
 
Er is nog plaats voor nieuwe deel-

nemers. Informatie 
en aanmelding via 
0900 450 30 40 van de 
Stichting Hulpdienst 
Capelle aan den 
IJssel. 
Deelname is koste-
loos. De enige voor-

waarde is dat u bij voorkeur twee 
sleutel- adressen heeft.
Eens in de zes weken wordt er een 
koffieochtend	georganiseerd,	waar	
u de andere deelnemers en vrijwil-
ligers kunt ontmoeten.

Ook nieuwe vrijwilligers zijn wel-
kom.
 Rikie van Hecke-Geus

Nooit langer dan 24 uur zonder hulp dankzij 
de telefooncirkel.

In het Capels Historisch museum 
aan de Bermweg 13 (het J.A. Beije-
rinckgemaal) te Capelle aan den 
IJssel is de nieuwe expositie van 
de Historische Vereniging te zien.

Onder de titel “Van Inktpot tot 
iPad” wordt teruggeblikt op de 
ontwikkelingen in het (basis)
onderwijs. Deze is op 8 september 
geopend.

Een fotowand met nostalgische 
foto’s van schoolklassen en acti-
viteiten in en buiten school laat je 
terugkeren naar je schooltijd.
Vitrines met schoolspullen ver-
tellen het verhaal van veranderde 
methoden van onderwijs.
Kun je nog (schoon)schrijven met 
een kroontjespen? Probeer het nog 
eens in het museum.
Het museum is iedere zaterdag geo-
pend tussen 13.00 en 16.00 uur
De toegang is gratis, evenals de koffie 
en thee bij het ophalen van herinnerin-
gen aan de schooltijd.
 Ben Pleij

Bron: Historische Vereniging Capelle/Gemeente Capelle aan den IJssel

Nostalgisch uitje in Capelle
DE HVC EXPOSITIE:

VAN INKTPOT TOT 
IPAD
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Van Cappellenhuis
Het sfeervolle Van Cappellenhuis ligt 
middenin het historische hart van 
Capelle, aan de Dorpsstraat 164. In 
het monumentale gebouw, ooit in ge-
bruik als oude mannen- en vrouwen-
huis, worden nu regelmatig culturele 
activiteiten georganiseerd.

Josée Claassen.
•zondag 10 februari van 15.00-16.30 
uur:	 “Poëtische	 muziek”.	 Concert	
door het semi-professionele ensem-
ble Klassiek op Zuid, o.l.v. Miranda 
Rademaker.
•donderdag 14 februari van 20.00-
22.00 uur: “Symbolisme bij Debus-
sy en Messiaen” i.s.m. de Stichting 
“Classic Young Masters”.
•vrijdag 22 februari van 20.00-22.00 
uur: ‘Ik zou zo graag’ . Duo Rossig-

nol	met	Alice	Switynk	 (blokfluiten,	
zang) en Elly van Munster (theorbe, 
gitaar).
Zie voor uitgebreide informatie en 
overige activiteiten de website
https://www.vancappellenhuis.nl
Toegangskaarten kunnen ook via 
deze website worden besteld of, in-
dien nog beschikbaar, aan de zaal, 
30 min. voor aanvang.
 Petra Rutten

Eerstvolgende activiteiten: 
•zaterdag 8 december van 15.00-
16.00 uur: ‘Op naar de top’, een kin-
derconcert door stichting Troupe 
A’dour.
•dinsdag 11 december van 20.00-
21.00 uur: Willem Wilminks ‘De 13 
maanden van het jaar’, met Peter 
Mingaars (gitaar) en Angela van 
Rijthoven (zang).
•zondag 16 december van 15.00-
17.00 uur: Kerstconcert met Eleono-
re	 Pameijer	 (fluit)	 en	 Ralph	 Rous-
seau (viola da gamba). Speciale 
gast: Irene Maassen, sopraan.
•zondag 13 januari 2019 van 15.00-
17.00 uur: Nieuwjaarsconcert 
‘FeuillesVolantes, Chansons de Po-
etes’, met Gildas Delaporte (zang, 
contrabas) en Bert van den Brink 
(piano, accordion).

•vrijdag 18 januari van 20.00-22.00 
uur: “From Russia with love”,  
concert met het Brackman Trio en 
speciale gast Elizaveta Agrafenina 
(sopraan).
•dinsdag 5 februarivan 20.00-22.00 
uur: “Bauhaus”, kunstlezing >>
met muziek door kunsthistorica 
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Vervoer  Hulpdienst tijdens feestdagen 2018
De voorbereidingen voor het vervoer rond de feest-
dagen 2018 zijn inmiddels gestart. De chauffeurs is 
gevraagd te melden of zij al of niet rond de feestda-
gen kunnen rijden en onderling is door de telefoon-
wachten overeengekomen wie dienst gaat doen.

Verder zijn afwijkende tijden vastgesteld waarop het vervoer kan 
plaatsvinden.

 Dinsdag 25 december 2018: 09.00 – 23.00 uur
 Woensdag 26 december 2018: 09.00 – 23.00 uur
 Maandag 31 december 2018: 07.00 – 17.00 uur
 Dinsdag 1 januari 2019:  10.00 – 23.00 uur

Wilt u een rit aanvragen voor één van de hierboven genoemde data dan is 
het verstandig dit in een zo vroeg mogelijk stadium te doen. De aanvragen 
voor deze dagen zullen worden toegekend in volgorde van datum van de 
aanvraag	en	voor	zover	de	beschikbaarheid	van	de	chauffeurs	dit	toelaat.
Bij de aanvraag zal de dienstdoende telefoonwacht u informeren dat de 
aanvraag voor beide kerstdagen en nieuwjaarsdag onder voorbehoud 
wordt aangenomen.

Hebt u een rit aangevraagd voor deze dagen dan wordt uw rit telefonisch 
bevestigd op 22 december 2018 voor beide kerstdagen en op 29  december 
2018 voor nieuwjaarsdag.

Afwijkend vervoer vrijdag 21 december 2018

Op vrijdag 21 december 2018 worden tussen 13.45 uur en 16.15 uur geen 
ritten uitgevoerd daar die dag de jaarlijkse vrijwilligersmiddag wordt 
georganiseerd voor alle vrijwilligers van de Stichting Hulpdienst Capelle 
(SHC) en de Onafhankelijke  Seniorenvereniging Capelle (OSC).

 Ben Pleij, coördinator vervoer

Alle informatie over de diensten van de SHC is te vinden op:
www. hulpdienstcapelle.nl

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

0900 4503040


