
Op 21 maart zijn er (al weer) verkie-
zingen. Dit keer voor de gemeente-
raad.

Maar, als u dat wilt, mag u zelfs twee 
keer stemmen. Op dezelfde dag is na-
melijk ook het raadgevend referendum 
over de zg. ‘sleepwet’. Het raadgevend 

referendum zal u inmiddels een beetje 
vertrouwd voorkomen. Nog niet zo lang 
geleden kon u stemmen; voor of tegen 
het verdrag met de Oekraïne. Wat langer 
geleden over de ‘ Europese Grondwet’. 
Bij een raadgevend referendum mag de 
bevolking (achteraf) aangeven het wel 
of niet eens te zijn met een beslissing 
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Het nieuwe jaar is relatief rustig begon-
nen en dat is goed nieuws. Nog meer 
goed nieuws. Elders in dit Bulletin staat 
hoe u korting kunt krijgen op de ver-
plichte rijbewijskeuring die geldt voor 
iedereen boven de 75.
Ook in dit nummer een zeer informatieve 
uitleg over het Raadgevend Referendum. 
Zoals u wellicht weet zijn er op 21 maart 
aanstaande gemeenteraadsverkiezin-
gen. Maar u kunt deze keer ook een stem 
uitbrengen in het Raadgevend Referen-
dum. Om u alvast een beetje op weg te 
helpen heeft Lex Cachet een uitleg gege-
ven bij dit referendum.
Er worden dus ook gemeenteraadsver-
kiezingen gehouden. Om dat een beetje 
overzichtelijk te maken, hebben wij alle 
acht politieke partijen die nu in de ge-
meenteraad zitten, gevraagd om kort 
aan te geven wat zij zoal voor voorstel-
len hebben als het gaat om de Capelse 
senioren. Helaas hebben 6 politieke 
partijen niet gereageerd. Onbegrijpe-
lijk. De reacties die wij wel ontvingen, 
kunt u elders in dit nummer vinden. Dit 

Bulletin wordt daarmee dus een bewaar-
exemplaar!
Nog een vooraankondiging. Op 10 april 
is er weer een Algemene Ledenverga-
dering. U krijgt daarover nog nader 
bericht met de notulen van de vorige 
vergadering en de agenda voor deze 
keer. Maar ik wil hier alvast vertellen 
dat we zeer dringend op zoek zijn naar 
een nieuwe secretaris. Onze huidige se-
cretaris, Kees van der Vegt, is statutair 
aftredend en heeft ons gezegd niet voor 
een volgende periode in aanmerking te 
willen komen. Dat spijt ons, maar dat 
recht heeft hij. Uiteraard zullen we op 
een later moment gepast stilstaan bij het 
vertrek van Kees. U bent dadelijk als se-
cretaris de spin in het web van de OSC. 
Wilt u weten wat er als secretaris nog 
meer van u wordt verwacht? Belt u dan 
mij (0652509743).
Nog even volhouden: ik heb uit betrouw-
bare bron vernomen dat de lente in aan-
tocht is.
 Met vriendelijke groet,
 Max Meiboom, voorzitter

Verkiezingen op 21 maart 2018
Twee keer stemmen?

Van de voorzitter
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Leefbaar Capelle
neemt in haar verkiezingsprogramma het hieronder afgedrukte

hoofdstuk op voor de ouderen
Gratis openbaar vervoer voor onze 
senioren
Vanzelfsprekend gaat Leefbaar Capel-
le weer vol voor het gratis openbaar 
vervoer voor alle senioren. Wij zien dit 
als een inmiddels verworven recht op 
basis van respect . Maar met één kleine 
wijziging. De AOW-leeftijd is inmid-
dels opgeschoven naar 67 jaar. Helaas 
ontkomen we er niet aan om hier in mee 
te gaan. Onze slogan daarbij is : AOW 
betekent  GRATIS OV! Het gebruik 
van het openbaar vervoer door deze 
doelgroep neemt nog altijd jaar op jaar 
toe. Een teken dat dit gratis OV in een 
behoefte voorziet en niet meer weg te 
denken is uit Capelle!

Goede leefomgeving.
Senioren moeten zich prettig en veilig 
voelen in hun buurt, hun wijk, hun huis. 
Een veilig trottoir, goede 
verlichting, duidelijke 
voetgangers oversteek-
plaatsen en geen ‘enge’ 
plekken. Veel ouderen 
willen graag blijven 
wonen in de, voor hen, 
zo bekende buurt. Buren, 
kennissen en vrienden 
dichtbij waar ze, als het 
nodig is, een beroep op 
kunnen doen. Voorlichting over veilig 
wonen moet vanuit de gemeente ge-
regeld worden. En mocht zelfstandig 
wonen niet meer haalbaar zijn, dan 
wil Leefbaar goede huisvesting voor 
deze senioren. Het liefst willen wij 
een verzorgingstehuis a la  ‘Ben Oude 
Nijhuis’, het initiatief van Omroep Max, 
realiseren in Capelle. Senioren verdienen 
onze blijvende aandacht. En het mooie 
is dat we hun kennis en ervaring kunnen 

inzetten bij het maken van beleid. Op 
basis van het verleden kunnen we zo de 
toekomst beter en mooier maken.

Achter de voordeuren…
Eenzaamheid ligt vaak op de loer bij 
ouderen.  Stadsmariniers, medewerkers 
van Stichting Welzijn Capelle, huisartsen 
en buren kunnen een bijdrage leveren 
aan het constateren en tegengaan van 
eenzaamheid. Ouderen zijn tegenwoor-
dig ook veelal ‘los’ op het internet. Er 
zijn meerdere websites die zich toeleg-
gen op ouderen en aandacht schenken 
aan eenzaamheid en hoe dat op te lossen 
valt.  De onzichtbaarheid van ouder-
mishandeling baart Leefbaar Capelle 
grote zorgen. We weten dat het bestaat, 
ook in Capelle, maar duidelijke cijfers 
zijn er nog niet. Slachtoffers van ou-
derenmishandeling praten niet, melden 

niet…. Soms uit angst, soms 
uit liefde, soms uit onwetend-
heid, soms uit schaamte… 
Dat taboe gaan we samen met 
betrokken instanties en de 
media doorbreken.

Granny’s Finest 
Leefbaar Capelle omarmt 
nieuwe initiatieven zoals 
Granny’s Finest! Dat zijn 

handwerkclubs nieuwe stijl. Handwer-
ken mag weer . Het merk Granny’s 
Finest  ( in 2011 als pilot gestart in 
Rotterdam Ommoord) koppelt breiende 
ouderen, granny’s, aan jonge modeont-
werpers. De oma’s leggen zo contacten 
tussen jong en oud en maken de prach-
tigste breisels. Granny’s Finest is een 
mooi concept om ouderen in de spot-
lights te zetten. Als sociale onderneming 
willen de oprichters de sociale contacten 

van regering of parlement. Het staat hen 
vervolgens vrij om zich daar wel of niet 
iets van aan te trekken. Immers, het refe-
rendum is raadgevend; niet bindend. 

Maar wat is toch die ‘sleepwet’, waar het 
nu over gaat?  De sleepwet is een maat-
regel in het kader van de strijd tegen het 
terrorisme. De wet heet officieel Wet op 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
(Wiv) en geeft die diensten ruime, veel 
ruimere, bevoegdheden om communi-
catie van burgers – via telefoon, mail 
of sociale media – af te luisteren. Ook 
- en daar richt de kritiek zich op - van 
burgers zoals u en ik, die niets misdaan 
hebben. Ook ons doen en laten kan afge-
luisterd worden, al is daar geen enkele 
goede reden voor. We zijn als het ware 
bijvangst in het fijnmazige net waarmee 

de overheid door ether en internet sleept. 
Vandaar de bijnaam van de wet. Ove-
rigens is het niet zo dat de diensten op 
basis van de wet zo maar, zonder meer, 
toegang hebben tot de inhoud van com-
municatie. In eerste instantie kunnen ze 
alleen volgen wie met wie contact heeft. 
Toegang krijgen tot de inhoud – tot wat u 
zegt of schrijft – vergt nog best een hele 
procedure. Maar gegevens mogen wel 
lang, drie jaar, bewaard worden.

De strijd tegen terreur is belangrijk. Daar 
zal geen misverstand over bestaan. Maar, 
je kunt je met recht en reden afvragen of 
in die strijd elk middel gerechtvaardigd 
is. De initiatiefnemers van het referen-
dum vinden van niet. Zij vinden dat de 
Wiv onze democratische rechtsstaat on-
dermijnt. Privacy en vrijheid van me-
ningsuiting zijn immers burgerrechten 
die alleen geschonden mogen worden 
als daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld 
als er een ernstige verdenking tegen ie-
mand is. 
De voorstanders van de wet vinden dat 
die aantasting van burgerrechten in het 
niet valt bij het risico dat er (ook) in Ne-
derland een ernstige terroristische aan-
slag plaats vindt. Bij hen staat veiligheid 
voorop.

De afweging van vrijheid tegen veilig-
heid is een lastige. Zeker in een referen-
dum waarin u alleen maar ja of nee, voor 
of tegen de wet, kunt zeggen. Eigenlijk 
leent een zo ingewikkelde en fundamen-
tele zaak zich niet voor een simpel ja/nee 
instrument als het referendum. Dat is één 
van de redenen waarom het huidige ka-
binet van plan is het raadgevend referen-
dum (al) weer af te schaffen. 21 maart 
zou dus wel eens uw laatste kans kunnen 
zijn om bij een raadgevend referendum 
te stemmen. •
 Lex Cachet
 voormalig lid van de gemeenteraad
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voor ouderen versterken. Naast gezel-
ligheid tijdens het breien levert het hen 
ook contact op met de jongere generatie 
en het gevoel van nuttig bezigte zijn. In 

samenwerking met de initiatiefnemers 
willen wij in Capelle ook een afdeling 
van Granny’s Finest realiseren.  Weg 
eenzaamheid, hallo kwaliteit. •

Het programma van de Capelse
VVD

bevat de volgende voor senioren belangrijke punten 
Zorg
Met de stelling ‘Wie recht heeft op zorg, 
krijgt zorg.’ zijn wij heel stellig en wij 
staan hier na vier jaar nog steeds achter. 
Wij hebben vernomen dat in de afgelopen 
jaren mensen van het kastje van de muur 
zijn gestuurd, of dat zij onmenselijk lang 
moeten wachten op behandeling van hun 
aanvragen. Dat kan niet en dat wordt 
direct aangepakt. Hoewel de 
rekenkamer onlangs heeft laten 
zien dat wij dit serieus hebben 
aangepakt blijven we hier ac-
tief op sturen, omdat we vinden 
dat het beter kan.
Mantelzorg verdient voor de 
Capelse VVD echte aandacht. 
Veel Capellenaren zorgen 
voor hun naasten. Dat doen zij 
graag en met heel veel liefde. 
Wij vinden deze mantelzorg ontzettend 
waardevol voor onze individualiserende 
samenleving. Mantelzorg is hierin een 
lichtpuntje. Zo moet de gemeente aan-
dacht hebben en maatregelen kunnen ne-
men, om te voorkomen dat mantelzorgers 
overbelast raken. Dat is onze verantwoor-
delijkheid als lokale politiek. De VVD 
vindt dat de gemeente moet overleggen 
met de mantelzorger over wat hij of zij 
zelf kan doen en waar ondersteuning 
nodig is. Die ondersteuning wordt dan 
geregeld door onze gemeente.

Wonen
De afgelopen jaren hebben we flink 
geïnvesteerd in het verbeteren van de 
woningvoorraad voor senioren in Capelle 
en we zijn ook daar nog niet klaar mee. 

De maatschappij en daarmee de woonbe-
hoefte verandert en daar spelen we op in. 
Met moderne, gezonde woningen voor 
senioren zullen we ook de komende jaren 
de woningvoorraad in overeenstemming 
brengen met de verwachte vraag. In de 
wijken, nabij natuur of in het centrum en 
met goede verbindingen. Niet iedereen 
voelt zicht thuis in een mooie flat in het 

centrum, maar heeft wel recht 
op woonruimte die aansluit 
bij die periode van het leven 
waar hij of zij zich in be-
vindt. Daarom blijven wij in 
contact met senioren om hier 
de juiste keuzes in te kunnen 
maken; bouwen of renove-
ren is namelijk tijdrovend 
en dat betekent vooruitzien. 
Wij kunnen het niet voor een 

ander bepalen, dus laten wij het ons ver-
tellen door de toekomstige bewoner.

Veiligheid
De verhalen van onze buren, vrienden en 
familie laten naast de cijfers heel duide-
lijk zien dat senioren doelwit zijn voor 
slechtwillenden. De Capelse VVD accep-
teert dit niet. De afgelopen periode heb-
ben we hier al hard tegen opgetreden en 
maatregelen geëist en we zijn er nog niet 
mee klaar. In ons verkiezingsprogramma 
beschrijven we dat ook in Capelle de 
Burgemeester verantwoordelijk wordt 
voor het gehele veiligheidsdomein. Dit is 
nu versnipperd over verschillende porte-
feuillehouders. De afgelopen jaren heb-
ben we meermalen te horen gekregen dat 
deze versnippering goed beleid in de weg 

Bezorgdienst
Vrijwilligers gezocht

De coördinatie van de bezorging van de papieren versie van het OSC Nieuws-
bulletin, en als dat zo uitkwam van andere publicaties van OSC of SHC, werd 
tot nog toe verzorgd door Rob Soetens Deze heeft echter verzocht om hiervan 
te worden ontheven. Daarom zijn wij op zoek naar iemand die deze schone 
taak op zich wil nemen.

Van de coördinator wordt verwacht, dat hij/zij aan de hand van de adres-
senlijst die uit de meest recente ledenlijst wordt samengesteld, looplijsten 
maakt naar wijk zodat deze over de beschikbare bezorgers kunnen worden 
verdeeld. Daarbij hoort dan dat, enige tijd voordat verwacht wordt dat er een 
Nieuwsbulletin is om te verspreiden, wordt geïnformeerd welke bezorgers 
beschikbaar zijn en welke niet. Ook hoort erbij, dat de coördinator naderhand 
steekproefsgewijs nagaat of alle leden hun Nieuwsbulletin heben ontvangen.

Deze taak vergt in principe eens per twee maanden, soms ook een keer tussen-
door, enige investering van tijd, dus erg tijdrovend is het niet. Het is wel een 
dankbare taak met een uitdaging: van een goede coördinatie profiteren niet 
alleen de bezorgers maar uiteindelijk ook de leden die hun Nieuwsbulletin 
correct bezorgd krijgen.

Als dit u aanspreekt, wordt u verzocht contact op te nemen via het redac-
tie-adres: redactie.osc@gmail.nl

staat. Daarmee moet er een beter plan van 
aanpak komen op een aantal veiligheids-
issues. Waar we meer capaciteit vragen 
in de aanpak van criminaliteit (achteraf), 
vragen we tevens een preventieplan om 
de doelgroep senioren minder kwetsbaar 
te maken. Dit preventieplan wordt samen 
met de senioren opgesteld.

Vervoer
Er zijn nog steeds wijken in Capelle 
waar het openbaar vervoer niet aansluit 
op de vraag. Hoewel wij als VVD hopen 
dat ook senioren zo lang als mogelijk 
is gebruik kunnen blijven maken van 
de auto - dit geeft veel vrijheid - moet 
het alternatief van openbaar vervoer of 
vervoer op maat wel goed geregeld zijn. 
Vervoer moet voorhanden zijn en voor de 

mensen die dat niet kunnen betalen, blijft 
dit vanuit ons armoedebeleid gratis! In 
ons programma hebben we hiervoor een 
aantal specifieke verbeterpunten opgeno-
men.
Wij zien dat het bij de Koperwiek slecht 
parkeren is en niet voor iedereen is een 
wandeling van en naar de auto te doen, 
zeker niet na een uurtje winkelen. Er 
wordt al geïnvesteerd in verbetering van 
de parkeergelegenheid, maar we moeten 
blijven onderzoeken of dit genoeg is. De 
VVD wil niet dat Capellenaren moeten 
uitwijken naar een andere stad voor hun 
boodschap of uitje, terwijl zij dit graag in 
Capelle hadden gedaan. •
 Leon Anink
 Namens de Capelse VVD
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OOK IN 2018 GAAN WE “AAN TAFEL” BIJ DE VIJVERHOF
Met de deelnemers aan de etentjes in het Trefpunt van de Vijverhof heb-
ben wij de activiteiten van vorig jaar besproken. Eten was altijd lekker, 
de sfeer gezellig. Het is ook leuk om weer eens met meer mensen aan 
tafel te zitten. De sfeer was geanimeerd en stof tot praten zonder meer 
genoeg. Alleen de ruimte: veel te groot en te donker. Wij zijn vervolgens  
twee keer bij de woensdagavond aangeschoven in het “Plaza” van de 
Vijverhof. Deze ruimte was veel beter en vooral een stuk lichter. In overleg 
met de deelnemers hebben wij besloten om onze activiteit dit jaar dus ook 
naar het “Plaza” te verplaatsen, en “aan tafel” te gaan in deze zaal op de 
begane grond. Gelukkig kon de Vijverhof hieraan meewerken. Iedereen 
kan hier komen met rollator of scootmobiel, geen probleem. Immers, voor 
zoveel mogelijk leden van onze vereniging moet het mogelijk zijn om aan 
deze activiteit deel te nemen.

“Aan Tafel” gaan we op een andere dag, de vierde vrijdag van elke even 
maand. Daarop hebben wij twee uitzonderingen moeten maken, de maan-
den april en december. In april valt de 4e vrijdag op Koningsdag en in 
december vlak na de Kerst, dus komt de 2e vrijdag beter uit.
Het schema komt er dan zo uit te zien:
Voor de maaltijd van:    Aanmelden vanaf 
Vrijdag 23 februari    Vrijdag 26 januari
Vrijdag 13 april    Vrijdag 16 maart
Vrijdag 22 juni     Vrijdag 25 mei
Vrijdag 24 augustus    Vrijdag 27 juli
Vrijdag 26 oktober    Vrijdag 28 september
Vrijdag 14 december    Vrijdag 16 november

Het 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

Aanmelden voor het eten gaarne zo spoedig mogelijk, wij hebben een 
vast aantal plaatsen geboekt en moeten zo snel mogelijk zekerheid heb-
ben over het aantal deelnemers. Als altijd aanmelden bij onze geweldige 
Hulpdienst, tel. 0900 – 450 30 40. Wilt u door de Hulpdienst vervoerd wor-
den,  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. •

De Stichting Hulpdienst 
Capelle (SHC) heeft sinds 
kort een Penning van 
Verdienste. Twee oudge-
dienden werden voor hun 
verdiensten onderschei-
den door voorzitter Max 
Meiboom van de SHC en 
de OSC.

De eerste die deze penning mocht 
ontvangen was dhr. Kees Ruigrok. 
Kees was sinds december 1989 actief 
voor de ANBO Capelle en sinds okto-
ber 2015 gaf hij zijn medewerking als 
vrijwilliger voor de OSC en de SHC 
als vervoerder, als medewerker en als 
bezorger van het Nieuwsbulletin van 
de OSC. Tevens was hij een zeer en-
thousiaste begeleider in de scootmo-
bielgroep, welke werd opgericht door 
mevrouw Han Laugs, die zowel voor 
de SHC als de OSC vrijwilligster is.

Als tweede werd mevrouw Lot Beu-
mer door Max Meiboom onderschei-
den tijdens de eindejaar bijeenkomst 
voor alle SHC en OSC vrijwilligers 
op 13 december jl.
Lot heeft aan de wieg gestaan van 
de oprichting van de ANBO afdeling 
Capelle. Zij heeft destijds de ANBO 
Hulpdienst Capelle opgezet en er met 
een tomeloze energie aan meege-
werkt. Na de breuk met de landelijke 
ANBO organisatie is zij nauw betrok-
ken geweest bij de oprichting van de 

SHC en de OSC (Onafhan-
kelijke Seniorenvereniging 
Capelle), zodat de activitei-
ten voor senioren ongewij-
zigd door konden gaan. 

Het bestuur heeft besloten 
om de penning van verdien-
ste te vernoemen naar Lot 
Beumer als dank en waar-
dering voor haar activiteiten 
voor ouderen in Capelle 
sinds 1981.
 Tonnie Lahaye

Penning van verdienste
De eerste uitreikingen
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Wo 7 febr Rondleiding Montagne Aardewerkfabrieken en stadsbezoek Gouda € 23,50
Do 8 febr Beleef het dierenpark “Burgers Zoo” in Arnhem! € 42,00
Vr 9 febr Workshop Sieraden maken in Capelle aan den IJssel  € 19,00
Ma 12 febr Winkelen en lunchen bij IKEA Barendrecht  € 11,00
Di 13 febr Bezoek Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht en stadsbezoek Dordrecht  € 17,00
Wo 14 febr Rondleiding Kloosterkerk Sint Gabriël  Haastrecht en winkelen in Oudewater € 11,50
Do 15 febr Bezoek Museum Mauritshuis Den Haag en winkelen op de Denneweg  € 31,00
Za 17 febr Bezoek Edahmuseum Helmond en stadsbezoek Den Bosch  € 21,00
Ma 19 febr Rondrit door Rotterdam en een lunch bij Tante Sjaar  € 18,50
Di 20 febr Shoppen in de 9 Straatjes van Amsterdam  € 16,00
Wo 21 febr Rondleiding Museum ‘Het losse steekje’: borduur en houtsnijwerk Barneveld € 22,00
Do 22 febr Een demonstratie en rondleiding in de Chocoladefabriek Van Noppen € 21,00
Vr 23 febr Lingetour en rondleiding bij de Royal Leerdam Glasfabrieken in Leerdam € 22,50
Ma 26 febr Bezoek aan het Keringhuis Waterweg en genieten van de Westlandroute € 18,00
Di 27 febr Rondleiding door de Yakultfabriek in Almere  € 17,50
Wo 28 febr Workshop stroopwafel maken en stadsbezoek Gouda  € 20,00
Do 1 mrt Rondrit Krimpenerwaard gevolgd door 3-gangen diner eetcafé ‘De Crimpenaer’  € 33,00
Vr 2 mrt Bezoek aan Museum Wasch- en strijkgereedschap en stadsbezoek Tilburg € 22,50
Ma 5 mrt Riga Ranch Paardenmelkerij en Chocoland&Bakatelier Nieuwveen-Blokland € 21,50
Di 6 mrt Bezoek aan Orchideeënhoeve, een tropisch paradijs in Luttelgeest (NOF) € 30,50
Wo 7 mrt Ned. Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum (NOF): 65 jaar Televisie € 24,00
Do 8 mrt Winkelen in de Koperwiek en bezoek weekmarkt in Capelle aan den IJssel € 10,00
Vr 9 mrt Nostalgische auto’s bewonderen in het Louwmanmuseum. € 27,00
Za 10 mrt Hobby Creaweekend in Breda  € 19,00
Ma 12 mrt Loods 5 Sliedrecht  € 12,00
Di 13 mrt Diamantmuseum in Amsterdam  € 25,00
Wo 14 mrt Speelgoed- en carnavalsmuseum “Op Stelten” in Oosterhout € 17,00
Do 15 mrt Rondleiding Punselie Cookie Company in Gouda € 22,50
Vr 16 mrt Winkelen Graanbuurt-Giessenburg  € 12,50
Za 17 mrt Sieradenbeurs Ahoy, de beurs voor kralen, sieraden en workshops!  € 15,50
Ma 19 mrt Tuincentrum De Driesprong in Zoetermeer  € 11,00
Di 20 mrt Zeelandtour en bezoek Zierikzee € 18,50
Wo 21 mrt Bezoek Museum Prinsenhof en winkelen in Delft € 26,00
Do 22 mrt Rondvaart door de Biesbosch met de Zilvermeeuw € 30,50
Vr	23	mrt	Rondrit	langs	de	Vecht,‘snuffelen’	bij	‘De	Kringloper’in	Naarden	en	koffie	drinken	op	
Landgoed Haarzuilens € 16,00
Ma 26 mrt Museum “Escher in het paleis” en visje eten bij Simones € 25,50
Di 27 mrt Workshop Paasstukje maken in Capelle aan den IJssel € 20,00
Wo 28 mrt Mauritshuis en winkelen op de Denneweg in Den Haag  € 31,50
Do 29 mrt Rondrit Utrechtse Heuvelrug en pannenkoeken eten in  ‘Leersums Laarsje’  € 18,00
Vr 30 mrt Op Safari in het Omnium, het tropisch bos in Goes en stadsbezoek Goes € 27,00
Za 31 mrt Muziek, dans, Aziatische markt, restaurants: Pasar Malam Asia 2018 in Ahoy € 20,50

Om te reserveren belt u op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur naar (010) 264 
02 20. Annuleren kan tot 24 uur van tevoren. Anders worden de kosten van de 
rit alsnog in rekening gebracht.
U wordt een week van te voren gebeld om uw inschrijving te bevestigen.
Bent u nog niet aangemeld bij OpStapBusCapelle? Meld u dan eerst aan.

Aanmelden en uitgebreide informatie: www.opstapbuscapelle.nl

Programma februari-maart

Fietsgroep
’t Fietsbelletje

Ook dit keer organiseerde de 
fietsgroep van de OSC “t Fietsbel-
letje”een gezellige oudejaarsbij-
eenkomst met een etentje. Hier het 
verslag, geschreven door Jan Eijke. 
Wat je meestal in december doet, ge-
beurde nu op 30 november. Met bijna 
50 leden, oud-leden en enkele partners 
werd een gezellige bijeenkomst georga-
niseerd in het eetcafé “De Crimpenaar” 
in Krimpen aan den IJssel. De deelne-
mers genoten van een 3 gangen diner.  
Het was weliswaar heel druk in het 
verkeer maar de Algerabrug werd, soms 
met enige vertraging, toch genomen. 
Blijkbaar was een ieder vroeg genoeg 
uit Capelle vertrokken. Na een ope-
ningsspeech werd er geklonken waarna 
het diner kon aanvangen.
Nota bene 3 gangen. De kok en assis-
tenten hadden het voortreffelijk voor 
elkaar terwijl de dames van de bedie-
ning vliegensvlug serveerden. Kan een 
eetcafé sterren krijgen? Dan zou 1 ster 
hier toch wel op zijn plaats zijn. Wat 
denk je van een carpaccio, gebakken 
roze zalm en als toetje een punt appel-
taart. Dit is zomaar een greep uit het 
menu, want er was keuze genoeg. Met 
als sluitstuk een zeer goede kop koffie. 

Lies van Eenbergen sloot de avond af 
met een vrolijke noot en wenste ieder-
een wel thuis.

Ik heb het verslag van Jan Eijke gele-
zen en dacht: “Wat jammer nou dat ik 
nog niet kan fietsen”. Wegens heuppro-
blemen kan ik dat nu niet, maar ik hoop 
dat dit volgend jaar wel weer mogelijk 
is.
Zo te lezen is dit een heel gezellige 
club, die ook buiten het fietsseizoen 
nauwe contacten heeft met de leden en 
gezellige dingen organiseert. Ik zou 
zeggen, als u enigszins fietsen kunt: 
sluit u aan bij deze gezellige club.
 Tonnie Lahaye

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

24 april 2018  om 14:00 uur in Valeriusrondeel 207
U kunt u hiervoor opgeven bij Han Laugs:

h.laugs@kpnplanet.nl 
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Stichting Hulpdienst
Capelle aan den IJssel

in samenwerking met 
OSC

Dankzij de inzet van onze telefoon-
wachten kon de telefonische bereik-
baarheid 7 dagen in de week gedu-
rende 24 uur worden gewaarborgd. 
De inzet van onze telefoonwachten 
is cruciaal, want zonder hen zou de 
Hulpdienst niet of nauwelijks kun-
nen functioneren. Waarbij overigens 
niets wordt afgedaan aan de inzet van 
de andere vrijwilligers binnen onze 
organisatie, die essentieel zijn voor de 
uitvoering van de gevraagde hulp.
Om u enig inzicht te geven wat de 
Hulpdienst te verwerken heeft gehad 
in het afgelopen jaar, geven wij u wat 
praktische informatie.

1. In totaal zijn er 17.900 gesprekken 
binnengekomen met een gesprekstijd 
van 48.500 minuten. Dit zijn alleen de 
ingekomen gesprekken. Voor de uit-
voering van de telefoonwacht-functie 
komen daar ook nog de uitgaande
gesprekken bij. Helaas hebben wij 
daar, door de structuur van de
telefoonorganisatie, geen concrete 
statistische gegevens over.
Naast het beantwoorden van de 
gesprekken via ons centrale telefoon-
nummer, zijn de telefoonwachten ook 
belast met de planning van de ritten, 
dat dagelijks veel gepuzzel en veel tijd 
kost.

2. Zoals reeds is vermeld vormt het 
onderdeel VERVOER een belangrijk 
deel van het werk van de telefoon-
wachten.
Er zijn door de vrijwillige chauffeurs 
van de Hulpdienst in totaal 17145 

ritten uitgevoerd met een totaal aantal 
kilometers van 297.800.
Het aantal vrijwillige chauffeurs be-
droeg dit jaar gemiddeld 25.

Wij hopen hiermee in het kort een 
overzicht te hebben kunnen geven van 
een deel van de diensten die door de 
Hulpdienst worden uitgevoerd.
 Ben Pleij 

De Hulpdienst heeft ook dit jaar weer geen gebrek aan belangstelling gehad. 
Het onderdeel VERVOER neemt 96% voor haar rekening.
Om het telefoonnummer 0900 4503040 van de Hulpdienst te bemensen had-
den we 10 vrijwilligers die als telefoonwacht dienst konden doen. Dit zijn er 
twee meer dan in 2016.

Jaaroverzicht 2017

• Voor het doorgeven van alle verande-
ringen in uw lidmaatschap, verhuizing, 
opzegging, etc. kunt u het e-mailadres 
van de ledenadministratie gebruiken:
seniorencapelle.leden@gmail.com
Het blijft natuurlijk ook mogelijk om 
dit per post te doen:
Postbus 74, 2900 AB  Capelle aan den 
IJssel

• Enkele leden hebben om uitleg 
gevraagd betreffende de hoogte van 
de te betalen contributie. 

 - Gewone leden betalen € 25,00
 - Partners van leden betalen € 15,00
 - Leden die tevens vrijwilliger zijn 
hoeven geen contributie te betalen.

Ledenadministratie

Rijbewijskeuring
Uw rijbewijs moet elke tien jaar worden vernieuwd; vanaf 65 jaar is deze termijn 
korter. De overheid heeft namelijk bepaald dat bestuurders vanaf 75 jaar minimaal 
elke vijf jaar een medische keuring moeten ondergaan om het rijbewijs te kunnen 
vernieuwen.
Er zijn een paar spelregels:
• Regel het op tijd (het kan enige tijd duren voordat u terecht kunt!).
• U heeft een Eigen Verklaring nodig, u kunt deze kopen bij veel gemeenten, bij 
een rijschool of via www.cbr.nl (met DigiD).
• Tot uw 75e is, op het moment dat uw rijbewijs verloopt, een medische keuring 
niet noodzakelijk. Daarna is een verklaring nodig van een arts (bij voorkeur een 
andere arts dan uw huisarts). 
• Bent u tussen de 65 tot 70 jaar? Dan is uw rijbewijs geldig tot uw 75e.
• Bent u ouder dan 70? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.
• Na uw 75e krijgt u elke 5 jaar een medische keuring. Na elke keuring is uw 
rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.
Kijk voor uitgebreide informatie op: www.cbr.nl (o.a. voor rijgeschiktheid en/of 
rijbewijs op hogere leeftijd).
Als FASv-lid kunt u met korting gebruik maken van 
 www.rijbewijskeuringsarts.nl  ;
De kosten van een keuring voor rijbewijs B/E. zijn € 35,00 (normaal € 42,50)
U kunt hier ook telefonisch een afspraak maken: 036-7200911.

Wij hebben daarnaast een adres gevonden in Nieuwerkerk:
 Huisartsenpraktijk De Heer en Van Gorcum, 
 Ijslandsmos 5 Nieuwerkerk aan den IJssel, 
 Telefoon 0180 - 315557 tussen 08.00-17.00 uur bereikbaar.
 Kosten € 30,00.



Meer informatie is te vinden op: www. hulpdienstcapelle.nl
De Hulpdienst is bereikbaar via dit nummer:

0900 4503040

BWB-service
Meer medewerkers nog 
steeds dringend nodig

Het onderdeel van de Hulpdienst dat 
zich bezig houdt met op Bezoek gaan, 
Wandelen of Winkelen en Bood-
schappen doen met of voor zelfstan-
dig wonende senioren, is enige tijd 
geleden vormgegeven onder de naam: 
BWB-service.
Daar blijkt veel vraag naar te zijn.

Voor deze dienst zijn dan ook nog altijd 
niet genoeg vrijwilligers beschikbaar. 
Dus: zijn er onder u die graag iets voor 
een ander willen doen maar niet weten 
wát, denk dan eens aan de BWB-ser-
vice.

Wanneer u als medewerker van de 
BWB-service voor de eerste keer bij 
een hulpvrager op huisbezoek gaat, 
doet u dat altijd samen met de de co-
ordinator.
U bent als vrijwilliger verzekerd tijdens 
uw werk voor de SHC.
Als u ook in de vakantieperiodes be-
schikbaar bent, is dat een pré.

Aanmelden kan bij de coördinator: Han 
Laugs, bij voorkeur per e-mail:
h.laugs@kpnplanet.nl .
Het kan eventueel ook via de telefoon-
wacht: 0900 4503040 .

Telefooncirkels
Nooit langer dan 24 
uur zonder hulp dank-

zij de telefooncirkel
De cirkels worden georganiseerd door 
vrijwilligers van de Stichting Hulp-
dienst Capelle.
Als U alleen woont, is het misschien 
prettig om de dag te starten met een 
kort gesprekje met iemand van de te-
lefooncirkel. 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 sleu-
teladres gevraagd te gaan kijken of er 
iets aan de hand is.

De telefooncirkels zijn voor alleen-
staande zelfstandig wonende senioren. 
Voor de mensen die zijn aangesloten bij 
de cirkels, is dit een uitkomst. Zij weten 
dat er, indien nodig, hulp ingeschakeld 
wordt.
 
Er is nog plaats voor nieuwe deelne-
mers, informatie en aanmelding via 
0900 450 30 40 van de Stichting Hulp-
dienst Capelle aan den IJssel. 
Deelname is kosteloos. De enige voor-
waarde is dat U bij voorkeur twee sleu-
teladressen heeft.
Eens in de zes weken wordt er een kof-
fieochtend georganiseerd, waar U de 
andere deelnemers en vrijwilligers kunt 
ontmoeten.

Ook bij de telefooncirkels zijn nieuwe 
vrijwilligers welkom.
 Rikie van Hecke-Geus.


