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Na de opening legde de voorzit-
ter nog eens uit dat het door het in 
feite opheffen van de afdelingen 
door de ANBO nodig was gewor-
den om de Stchting Hulpdienst 
Capelle en aansluitend daaraan 
ter ondersteuning de Onafhanke-
lijke Seniorenverening Capelle 
aan den IJssel op te richten. Dit 
om niet alleen de dienstverle-
ning van de Hulpdienst, maar ook 
de andere activiteiten te kunnen 
voortzetten die zo belangrijk zijn 
voor de kwaliteit van leven van 
de ouderen in onze gemeente, ter-
wijl de ANBO daar blijkbaar niet 
meer zoveel belang aan hechtte, .

De vergadering keurde vervol-
gens de benoeming goed van 
de voorgestelde bestuursleden. 
Daarbij werd vastgesteld, dat het 
huishoudelijk reglement in een 
schema van aftreden zou voor-
zien.

Ook werd accoord gegaan met de 
vastgestelde contributie, inclusief 
de aanpassing voor het lopende 
jaar voor mensen die nog AN-
BO-lid waren.

Vervolgens werd overgegaan tot 
het bespreken van het huishoude-
lijk reglement
Daarbij benadrukte de voorzitter 
de noodzaak van een onafhanke-
lijke kascommissie om te allen tij-

de te kunnen aantonen, dat er een 
onberispelijk financieel beheer is. 
Hij riep mensen op om zich daar-
voor beschikbaar te stellen.
Volgens het HR zou de OSC voor 
de activiteiten, waarvan het initia-
tief van de leden moet komen, de 
faciliteiten gratis leveren. Daar-
naast kan een bijdrage worden 
gevraagd.
Het werd aan het bestuur over ge-
laten om over de de noodzaak van 
een minimale aanwezigheid voor 
een Algemene Ledenvergadering 
een wijs besluit te nemen. 
Waarna het voorgestelde Huis-
houdelijk reglement werd aan-
vaard.

Voor de toekomst benadrukte de 
voorzitter, dat de OSC niet alleen 
de reeds bestaande activiteiten wil 
voortzetten, maar ook nieuwe wil 
ontwikkelen. Het hoofddoel daar-
bij is het bevorderen van sociale 
contacten. Er wordt gewerkt aan 
een schaakclub, daarnaast valt te 
denken aan een gespreksgroep, 
lezingen, regelmatig met elkaar 
uit eten gaan. Vooral dat laatste 
bleek bij de aanwezigen aan te 
slaan, gezien de levendige discus-
sie die volgde. 

Al met al was het een  vruchtbare 
vergadering die met groot animo 
werd gevolgd, waarna men posi-
tief gestemd uiteen ging.

Deze  tweede  Nieuwsbrief
is weer gevuld met de nodige wetens-
waardigheden over de vereniging, die 
nog steeds volop in ontwikkeling is.

Voor al diegenen die er niet bij konden zijn 
is er een verslag van de algemene ledenver-
gadering die op 13 april j.l. plaatsvond.

Ook wordt er aandacht besteed aan de 
Zomerschool. In voorgaande jaren, werd 
daar door velen een dankbaar gebruik van 
gemaakt en was er grote waaardering voor 
het gebodene. Voortzetting daarvan door de 
OSC lag dus voor de hand. Maar dat ging 
niet vanzelf. Een team van de OSC heeeft 
zich ervoor ingezet om het geheel voor te 
bereiden. Zij zijn erin geslaagd om weer 
een zeer aantrekkelijk programma samen te 
stellen.

Daarnaast is er weer een aantal artikelen, 
waarin de lezer wordt gestimuleerd om aan 
één van de activiteiten deel te nemen. Die 
zijn voor de OSC van grote betekenis, want 
die zijn het, die de ouderen de mogelijkheid 
bieden om actief te blijven en gaandeweg 
met elkaar in contact te blijven.
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Algemene Ledenvergadering goed bezocht
Het scheelde niet veel of de Algemene ledenvergadering van 
de OSC had moeten worden verdaagd naar een andere ruimte 
op een andere tijd. De opkomst overtrof de verwachtingen zodat 
de aanwezigen maar net in de ruimte  aan het Valeriusrondeel 
pasten. 

Besluiten Algemene Ledenvergadering
• Benoeming van het bestuur conform de voordracht
• Instemming bepaling contributie met bijzondere regeling voor  
spijtoptanten
• Goedkeuring voorstel huishoudelijk reglement, behoudens nog 
te bespreken passage over een quorum
• Instelling te benoemen kascommissie
• Toekomstplannen met nog verder te ontwikkelen activiteiten



- 2 -

Lintjesregen.
Op dinsdag 26 april jl. heeft Ria Boehlé een 
koninklijk lintje ontvangen van burgemees-
ter Peter Oskam.

Velen onder u kennen Ria vast nog wel toen zij 
bestuurslid was van ANBO Capelle.
Zij is in 1995 als vrijwilliger begonnen en heeft 
ze vanaf die periode tot 2015 enorm veel werk 
voor de seniorenvereniging verricht. Vooral 
haar inzet als Hoofd Hulpdienst is niet alleen 
voor de hulpvragers, maar ook voor een team 
met ca. 200 vrijwilligers, van grote beteke-
nis geweest. Tot december 2015 was zij voor 
zowel de bestuursleden als de medewerkers 
een zeer gewaardeerde vraagbaak. Kortom, zij 
is heel belangrijk geweest voor de senioren in 
Capelle aan de IJssel. De onderscheiding in de 
Orde van Oranje Nassau wordt haar door het 
voormalige bestuur van ANBO Capelle en de 
vrijwilligers van harte gegund.
 Rob Soetens

Dit jaar geen deelname aan ‘Grote 
Clubactie

In voorgaande jaren werd  deelgenomen aan 
de Grote Clubactie: de loterij waarvan een deel 
van de opbrengst naar de deelnemende vereni-
ging gaat. 
Nu is de OSC volop in ontwikkeling, zodat er 
voor een betrekkelijk kleine groep mensen veel 
werk te doen is.Jammer genoeg ontbreekt daar-
door de tijd voor het organiseren van deze actie 
Het gevolg is, dat we dit jaar er vanaf moeten 
zien om aan de Grote Clubactie deel te nemen. 

Federatie van Algemene Senioren-
verenigingen

De OSC  was door een bestuurslid vertegenwoordigd bij 
de startbijeenkomst van de op te richten FASv. 

Vooral in het  oosten des lands hebben al langer bestaande 
seniorenverenigingen, vergelijkbaar met de OSC, zich 
verenigd in een Nieuwe Bond van Ouderen Nederland.
Het voordeel van een dergelijke samenwerking is, dat 
sommige zaken veel beter door een grotere organisatie 
kunnen worden gedaan dan door een altijd kleine lokale 
vereniging.
Het gaat bijvoorbeeld om de zorg, de verminderende 
voorzieningen tegenover de toenemende behoefte van 
ouderen. Maar ook dingen als AOW en pensioenen. En 
in het algemeen de heersende opvatting, dat ouderen 
het zo goed hebben, terwijl juist die groep min of meer 
ongemerkt enorm heeft moeten inleveren. Daarnaast zijn 
er bijvoorbeeld collectiviteitskortingen bij diverse ver-
zekeringen, waarin een grote, gezamenlijk optredende 
organisatie een beter resultaat kan bereiken dan een kleine 
lokale vereniging.
Dat zijn belangen die wij als OSC, naast de lokale, op 
sociaal contact gerichte activiteiten niet uit het oog willen 
verliezen. 

De FASv komt voort uit de NBOV en wil in groter ver-
band in het hele land werkzaam zijn. Men wil daarbij 
samenwerken met de Nederlandse Vereniging van Or-
ganisaties van Gepensioneerden (NVOG). Dat heeft het 
voordeel dat gebruik kan worden gemaakt van de de grote 
hoeveelheid kennis en ervaring die daar al aanwezig is.
Belangrijk daarbij is, dat de deelnemende verenigingen 
hun onafhankelijkheid bewaren en niet zich moeten schik-
ken naar een ‘hoger gezag’. 

De bijeenkomst had een informatief karakter. Het lijkt ons 
als bestuur al met al een belangrijke ontwikkeling die we  
aandachtig zullen volgen 

Huishoudelijk Reglement
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd gesproken 
over de wenselijkhied van het instellen van een quorum, 
d.w.z. een minimum aantal aanwezigen , dat vereist zou 
zijn om de vergadering het recht te geven om besluiten te 
nemen. Afgesproken werd, dat het bestuur zich daar nog 
over zou moeten buigen.
In de bestuursvergadering van  12 mei j.l. is daarover 
gesproken. Er werd besloten, dat een quorum op zich 
niet strikt nodig is, maar dat een kleine aanpassing van 
de tekst op dit punt gewenst zou zijn. Aan die aanpassing 
wordt op het moment gewerkt; wij hopen daarover in de 
volgende Nieuwsbrief te kunnen berichten.
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Capelse Zomerschool 2016
Ook al bestaat de OSC nog maar kort, het is ons, het Zomerschool team, toch gelukt om een 
leuk programma samen te stellen.
 

Mogelijk heeft u het programmaboekje al ontvangen.

U kunt weer gaan genieten van vele leuke workshops en uitstapjes zoals in voorgaande jaren want de vrijwilligers 
van de OSC zijn de vrijwilligers van toen (ANBO)  en u  zult zeer waarschijnlijk bekende gezichten tegen komen.

Zoals u heeft kunnen lezen, is aanmelden mogelijk vanaf 1 juni a.s. bij het team van de Capelse Zomerschool.
Wees er snel bij want vol is vol.

Net als alle andere jaren is de Capelse Zomerschool voor alle senioren woonachting in Capelle aan den IJssel.
Ook al is uw vriend(in) of buurvrouw(man) geen lid van OSC neem hem of haar ook gezellig mee.

Tot ziens bij de Zomerschool
Team Capelse Zomerschool Walter schoemaker

De OSC leden krijgen bovenop de 2 euro korting nog een extra korting 
van 3 euro dus totaal 5 euro korting op de prijs.
Op het programma staan niet alleen uiteenlopende creatieve bezigheden, maar ook informatieve bijeenkomsten.
Daarnaast worden er bezoeken gebracht aan: de Maasvlakte en een orchideeënkwekerij (incl. bloemstuk maken).
Tenslotte staat er nog een scootmobieltocht en een boottocht naar Kinderdijk op het programma.

Heeft u het programmaboekje vóór 1 juni nog niet ontvangen dan kunt u contact opnemen met Walter Schoema-
ker, telefoon 06 51 95 07 78.

NB: Zie ook de bijgevoegde flyer
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Vijf jaar
“Scootgenieters”
 
Velen van u zullen ongetwij-
feld weten dat de OSC een 
scootmobielclub rijk is en 
dat we vorig jaar ons eerste 
lustrum gevierd hebben.

We hebben een mooi jaar achter 
de rug wat betreft het weer, veel 
tochten gemaakt, o.a.naar de Zeven-
huizerplas, langs de Rotte, langs de 
Maasboulevard/ Oude Haven, naar 
Nieuwerkerk en Krimpen.

Onze jaarlijkse behendigheidsoefe-
ningen hebben we op het Stadsplein 
gedaan, met veel bekijks en natuur-
lijk de 3e  Avond4daagse met een 
extra feestelijke slotavond om alvast 
in de stemming te komen voor ons 
jubileum.
Normaal wordt men de laatste avond ingehaald met 
bloemen en een medaille, deze keer was er ook gebak 
en muziek.

Wij hopen dit jaar weer op een mooie zomer zodat 
we veel op stap kunnen gaan en natuurlijk mag de 
Avond4daagse óók niet ontbreken.
We beginnen met een Kerkentocht die om het jaar in 
de week voor Pinksteren gereden wordt langs diverse 
kerken waar kunst geëxposeerd wordt, o. a. van Kees 
de Jong, welbekend in Capelle.
Weer eens iets anders dan rijden in de natuur hoewel 
we daar altijd ontzettend van genieten.

De meeste leden zitten alweer te springen om erop uit 
te gaan. Het verbaast mij altijd weer hoe enthousiast 
iedereen is als men ons ziet rijden en hoe geduldig au-
tomobilisten wachten tot we overgestoken zijn. Soms 
hoor je ook leuke opmerkingen, meestal van kinderen 
zoals :”Kijk een scootmobielrace” of “Motormuizen”.

Als u na deze impressie zin heeft gekregen om met 
ons mee te gaan, 

meld u aan.!!!!!!
 tel. 0900-4503040

 Han, een ” Scootgenieter”.

Begeleiders gevraagd
Voor Capellenaren die graag fietsen.
Fietst u graag en wilt u ook nog iets voor 
een ander betekenen?

Wordt dan fietsbegeleider van onze gezellige scoot-
mobielgroep. Wij bestaan ruim 5 jaar en hebben 
40 leden, de “Scootgenieters”.
 Het is de bedoeling dat de begeleiders de scootmo-
bielrijders 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 altijd minimaal 3 bege-
leiders.
Het is een pré als u ook een EHBO diploma heeft. U 
wordt ingeschreven als vrijwilliger, dit omdat u dan 
verzekerd bent tijdens uw tochten.
Wij maken van april tot eind oktober regelmatig toch-
ten in de regio, meestal ruim een uur met een gemid-
delde snelheid van 10 km, we pauzeren ergens voor 
koffie o.i.d. en daarna weer terug naar Capelle.
Begin augustus rijden we voor de 4e keer een Avond-
vierdaagse , heel gezellig altijd en de laatste avond 
worden de deelnemers ingehaald met bloemen.
Meer informatie? Bel Han Laugs  010-4425634 of 
mail naar  h.laugs@kpnplanet.nl
 Han Laugs
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Fietsen bij
‘t Fietsbelletje’

Fietsen,  het gehele jaar door behalve bij slecht weer.
Sfeer proeven? 

Kom kennismaken en koffiedrinken.

Ja mensen hoe gaat dat nou eigenlijk? Jaren geleden werd 
er in Capelle 1 keer per 14 dagen gefietst, maar alleen in 
de zomer. Gaandeweg heeft zich dat ontwikkeld van 1 keer 
tot 2 keer per week, maar dan het gehele jaar door. Alles op 
vrijwillige basis. Je kan komen, zonder aanmelding, of op 
dinsdag, of op donderdag, of op beide dagen. Het kost niets, 
consumpties en/of voor het veer komen voor eigen rekening. 

Slecht weer? Dan wordt er niet gefietst, maar kom dan toch 
een kop koffie of thee drinken.  Wij rijden naar diverse be-
stemmingen met als onderbreking een lunch van de kleine 
kaart en wat te drinken. Het accent ligt op mooie autovrije 
wegen of fietspaden in de natuur. Oftewel verkeersluw en een 
restaurant waar het goed toeven is. Fiets of e-bike maakt niet 
uit, maar de laatstgenoemde is bij ons in de meerderheid. 
De kruissnelheid bedraagt 15 km. per uur. We stoppen on-

derweg  2  keer om te drinken, hetgeen we zelf meenemen. 
Lekke band? Je mag hem zelf plakken, maar Dick onze meca-
nicien staat klaar om je te helpen. 
Met een goed humeur ben je na een fietstocht rond 3 uur in 
de middag terug en voel je je voldaan.
Fietsen op eigen verantwoording..

Je bent van harte welkom.

Dagen  verzamelen  vertrek
Dinsdag 09.30 uur  10.00 uur
Donderdag 09.30 uur  10.00 uur

Plaats:
De Vijverhof, Reigerlaan 251, 2903 LJ Capelle aan den IJssel.
Info: Jan Eijke 010-4510073
Email: janeijke@ziggo.nl
 Jan  Eijke

OSC Schaakclub
Beste lezer,

Zoals ik al eerder schreef willen we een  poging 
doen om een soort schaakclubje op te richten. 
Het goede nieuws is dat we al 1 aanmelding 
hebben. Daar moeten er nog een paar meer bij 
want we kunnen de eerste aanmeldster niet de 
kou laten staan.  
Het kan natuurlijk zijn dat u niet kunt schaken. 
Geen nood met ondersteuning van de Capelse 
Schaakvereniging gaan we u dat leren.

Of u kunt wel schaken (ongeacht het niveau) 
en dan zou ik zeggen : melden bij het secreta-
riaat. Hoe vaak we gaan schaken? Dat maakt 
de schaakclub helemaal zelf uit. Deelname is 
gratis: wij zorgen voor het materiaal. Schaken is 
denken en denken is gezond dus aarzel niet.
 Max Meiboom

Wie bedenkt een betere naam 
dan “Nieuwsbrief’?

Het woord ‘nieuwsbrief’ geeft in feite  precies 
aan wat deze publicatie probeert te zijn. Maar 
wij worden gebombardeerd met zogenaamde 
nieuwsbrieven die in feite niets anders zijn dan 
reclame-uitingen .
Dat is alvast één reden om een betere naam te 
willen hebben voor dit verenigingsorgaan, maar 
daarbij is het natuurlijk gewoon leuker.
Eén voorstel is al gedaan: “De Grijze Tijgers”.
Maar als u denkt iets nog beters te  weten, aarzel 
niet om ons dat te laten weten via het redactie-
adres : osc.secr@gmail.nl , of anders per brief: 
Postbus 74, 2900 AB, Capelle aan den IJssel
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maar natuurlijk ook voor ons omdat we dan op een 
later moment weer terug moesten komen.
Dit was vooral het geval in het begin, later ging het 
gelukkig op enkele uitzonderingen na veel beter.
Na afloop van de grote hausse gaan we natuurlijk 
gewoon verder met invullen voor mensen met uitstel 
of waar bijzondere zaken aan de orde zijn.
Gelukkig hebben we ook mensen kunnen helpen met 
het invullen van de zogeheten F-formulieren waar-
van sprake is na het overlijden van een partner of een 
ouder.
Om eventuele bereikbaarheidsproblemen van één 
van ons te voorkomen is ons advies om altijd ons 
0900-450.30.40 nummer te bellen indien u een 
belastingaangifte gemaakt wil hebben, mede omdat 
wij vaak op pad zijn met het maken van aangiften bij 
andere inwoners.

*****
Behalve de bovenvermelde diensten kan de SHC ook 
nog aanbieden :
Vervoer voor ouderen
Telefooncirkels
Thuishulp
Honden uitlaten
Klusjes
Grip op geld 
E-bike instructie 
Huisbezoek
Boodschappen doen
Wandelen/winkelen

Meer informatie is te vinden op:
www. hulpdienstcapelle.nl

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

0900 4503040

Scootmobielinstructie

Bent u van plan op eigen initiatief een scootmobiel 
aan te schaffen? 
Bedenk dan, dat voor een verstandig en veilig ge-
bruik daarvan wel enige instructie nodig of op zijn 
minst nuttig is. Na een gedegen opleiding in theorie 
en praktijk zult u zonder twijfel of angst en met 
des te meer plezier van uw vervooermiddel gebruik 
maken
Piet Molenaar kan u met raad en daad terzijde 
staan.
Kijk ook eens op www.scootmobielzuidplas.nl 
Hoe dan ook, neem voor informatie contact op met 
0900 450 30 40

*****
Belastingservice

Begin maart zijn we gestart met de belastingservice 
van de OHC Hulpdienst Capelle aan den IJssel.
Nadat alle invullers weer de opleidings- / opfris-
cursus hadden gevolgd konden we starten met het 
helpen van de mensen uit onze doelgroep(senioren) 
in Capelle aan den IJssel.
We hebben in de afgelopen 8 weken ruim 400 
formulieren ingevuld, en daarbij veel mensen blij 
kunnen maken met een juist belastingbedrag en 
dat leidde vaak tot een teruggave indien er sprake 
was van aftrekposten waar deze mensen recht op 
hadden.
Ook hebben we voor diverse mensen nog een 
toeslagaanvrage of wijziging  voor huurtoeslag of 
zorgtoeslag kunnen verzorgen
Daarbij zijn we verschillende malen tegen het uit-
vallen van de website van de belastingdienst aan-
gelopen, dat was heel vervelend voor onze cliënten 
waar we op dat moment aan het invullen waren, 

Stichting Hulpdienst
Capelle aan den IJssel

in samenwerking met 

OSC

(Ingezonden; in de volgende Nieuwsbrief meer hierover)


