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Eindelijk, een naam!
Overal waar OSC en SHC zich manifesteren, 
staat erbij: “in samenwerking met..” Dat er 
een OSC en een SHC, naast elkaar bestaan, 
en waarom, blijkt voor veel mensen nog steeds 
niet erg duidelijk te zijn, ondanks dat in de 
eerste nieuwsbrief al een artikel opgeno-
men is, waarin de voorzitter uit de doeken 
doet hoe het zo gekomen is.
Nu zijn er wel twee organisaties met een ver-
schillend werkterrein, maar er zijn raakvlak-
ken. Vandaar die innige samenwerking. En 
natuurlijk willen we niet anders. Daarom is er 
in elk OSC Nieuwbulletin een mededelingen-
rubriek voor de SHC opgenomen. Deze keer 
is die veel groter dan anders. Op het moment 
zijn er bij verschillende takken van de Stich-
ting vacatures. Omdat dit werk zo belangrijk 
is, geven wij graag de ruimte om hierover 
uitgebreide informatie te geven. En dat levert 
dan weer een paar stukken op waarin voor ie-
dereen veel wetenswaardigs staat.

Het zoeken naar een naam waarmee ons con-
tactorgaan zich kan onderscheiden van al die 
zogenaamde ‘nieuwsbrieven’, die toch eigen-
lijk alleen maar verkapte reclames zijn, is be-
loond.
Onze oproep leverde en hele reeks van namen 
op, sommige wel origineel, andere nogal ver-
gezocht. We hebben de keus laten vallen op 
een naam die precies zegt waar het op aan 
komt, zonder toeters en bellen, puur functi-
oneel. Wij bedanken hiervoor Mevr. B.M Ta-
merus; wij hebben haar een passend blijk van 
waardering doen toekomen.

Wij wensen u veel leesplezier! 
Redactie.

Ledenpassen
Wij zijn eruit gekomen voor wat betreft 
het model van de ledenpas. Hij krijgt 
de vorm van een brief waar de pas uit 
kan woren genomen en bewaard. Dit 
is een praktisch en weinig kostbaar 
model. Het is daarmee mogelijk om  
de pas in lijn met veranderingen in het 
ledenbestand up to date te houden door 
elk jaar een nieuwe te verstrekken. De 
volgende stap is om de boer op te gaan 
en te zien waar een voordeel voor de 
leden op vertoon van de ledenpas kan 
worden verkregen. U kunt  de eerste 
ledenpas, geldig voor 2017, in decem-
ber verwachten.

Het bestuur bij activiteiten
Vanzelfsprekend leeft het bestuur vol 
belangstelling mee met activiteiten 
die in OSC-verband worden georga-
niseerd. Het wil daar ook graag blijk 
van geven als daarbij iets bijzonders 
gebeurt. Nu beschikken de bestuursle-
den uiteraard over diverse bekwaamhe-
den, maar paranormaal begaafd zijn zij 
niet .Vandaar het verzoek aan diegenen 
die leiding geven aan activiteiten, om 
het aan het bestuur te melden als er iets 
bijzonders ophanden is.

‘Van de bestuurstafel’
Ditmaal  zijn er geen grote, opzienba-
rende gebeurtenissen te melden, maar 
dat het bestuur niet stil zit, mag blijken 
uit de hieronder volgende mededelin-
gen en oproepen die voortkomen uit de 
zaken waar het bestuur mee bezig is.
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Theo bedankt!
Op 7 juli jl. heeft het bestuur afscheid 
genomen van Theo Bierman. Theo was 
sinds 2013 penningmeester van ANBO 
Capelle en vervolgde daarna zijn werk-
zaamheden voor de SHC en de OSC. 
Om gezondheidsredenen in combinatie 
met een verhuizing, werd Theo helaas 
gedwongen om zijn functies neer te 
leggen.
Door het vertrek van Theo missen wij 
een deskundige en zeer gewaardeerde 
collega die altijd open stond voor een 
grapje en een gezellig gesprek. Wij 
wensen hem en zijn echtgenote veel 
sterkte toe en hopen wij dat zij zullen 
genieten van hun nieuwe woning in 
Barendrecht. • Rob Soetens

Nieuwe activiteiten.
Op het verzoek om te vertellen wat 
voor nieuwe activiteiten men graag bij 
de OSC ontwikkeld zou willen zien, 
is door een zeer bevredigend aantal 
leden gereageerd. Ideeën die aandacht 
verdienen, zijn onder meer: spelletjes-
middagen, bingo, sjoelen, klaverjassen. 
Het bestuur staat positief tegenover al 
deze activiteiten, maar men moet wel 
bedenken: de OSC is er om facilitei-
ten te leveren, d.w.z. de middelen, 
de ruimte, etc. beschikbaar te stellen. 
Het daadwerkeijk op touw zetten van 
activiteiten moet door de deelnemers 
zelf worden gedaan. Het zoeken is dus 
nu naar mensen die daarbij het voor-
touw willen nemen. Wie zich daartoe 
geroepen voelt, kan contact opnemen 
met het bestuur, via het secretariaat.
Het aantal leden dat zich gemeld heeft 
voor de schaakclub is nog maar klein. 
Niettemin is het de bedoeling om 
hiermee op korte termijn van start te-
gaan, in samenwerking met de Capelse 
Schaakvereniging.
Er zijn verschillende opties in onder-

zoek voor het regelmatig gezamenlijk 
uit eten gaan. Dat gaat er zeker van 
komen; u hoort te zijner tijd meer.
Er is nauwelijks gereageerd op het idee 
van een serie lezingen over interessante 
onderwerpen. Om die reden zetten we 
dat een beetje koud. Er wordt nog ge-
keken of we bij wijze van proefballon-
netje, om te zien hoe groot of hoe klein 
de belangstelling zal zijn, een enkele 
lezing kunnen organiseren, bijvoor-
beeld eind oktober.

Toegankelijkheid Valerius
Het zaaltje in het Valeriusrondeel dat 
wij in gebruik hebben is doeltreffend, 
een eenvoudige maar niet ongezellige, 
comfortabele ruimte. Maar naar pas vrij 
kort geleden gebleken is, laat de toegan-
kelijkheid voor scootmobielen, rolstoe-
len en zelfs rollators te wensen over.  
Aangezien een belangrijk deel van onze 
doelgroep gebruiker van een dergelijk 
hulpmiddel is, wil het bestuur toch maar 
eens uitkijken naar een ruimte die beter 
aan die eis voldoet. Dat blijkt minder 
eenvoudig te zijn dan je zou denken. 

Als iemand daarvoor een nuttige tip 
heeft, horen wij dat graag.

Journalistieke ervaring ge-
vraagd
Nog altijd zijn er zowel binnen, maar 
vooral ook buiten de vereniging, men-
sen die de situatie van OSC en SHC 
niet helemaal begrijpen. Het bestuur 
voelt, om informatie daarover, maar 
ook over een heleboel andere zaken 
beter naar buiten te kunnen brengen, 
behoefte aan verbetering op het gebied 
van public relations. Vooral iemand 
met ervaring in de journalistiek, die 
bekend is met de gang van zaken bij de 
media en die, meer dan iemand anders, 
bij de redacties binnen kan komen, kan 
rekenen op een warme ontvangst. Uw 
bericht wordt vol spanning afgewacht:
  osc.secr@gmail.com   •

Nationale voorleeslunch
Op 7 oktober is het Nationale Oude-
rendag. (www.nationaleouderendag.nl).  
Die dag is er ook de ook de Nationa-
le Voorleeslunch. Onder meer doen 
enkele Rotterdamse bibliotheken eraan 
mee, met name die in Ommoord, Nes-
selande en Alexanderpolder. Tijdens de 
voorleeslunch gaat het niet alleen om 
het speciaal door Jan Siebelink geschre-
ven verhaal, maar ook om ontmoeting 
en lekker eten.
Het begint om 12:00 uur en het eindigt 
om 13:30 uur. Zie ook:
http://nationalevoorleeslunch.nl

Onze gelukwensen 
gaan uit naar ons lid

Mevr. M.A. Keimling
die op 10 september 2016

de leeftijd van 100 jaar bereikte!
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Zo konden er dit jaar touringcars 
geregeld worden voor de uitstapjes 
naar de Maasvlakte en Kinderdijk. 
Vooral de Maasvlakte was een groot 
succes. De trip naar Kinderdijk was 
ook een gezellige boottocht , het was 
alleen jammer dat de aanlegsteiger 
was verplaatst, dus we moesten een 
stukje lopen naar de molens, maar we 
hebben wel genoten.

De uitstapjes naar Intratuin en de 
orchideeënkwekerij in Zevenhuizen, 
daarvoor gaat in allereerste instantie 
onze dank uit naar de Zellingen. Zij 
stelden twee bussen ter beschikking 
zodat alle mensen die geen vervoer 
hadden makkelijk vervoerd konden 
worden. Ook gaat onze dank uit naar 
onze twee vrijwilligers die zich als 
chauffeur beschikbaar hadden ge-
steld.
Deze uitstapjes c.q. workshops zijn 
zeker voor herhaling vatbaar. De high 
tea had goed gesmaakt en de work-
shop bij de orchideeënkwekerij was 
goed verzorgd. Er werden dan ook 
prachtige bloemstukken gemaakt.

Verder was er veel aandacht voor 
kunst en cultuur. Er waren diverse 
workshops op het gebied van diverse 
schildertechnieken. Deze workshops 
werden dan ook goed bezocht. Met 
dank aan de workshop aanbieders. 

Ook op het gebied van de zorg was er 

een informatiemiddag over de WMO. 
Deze middag was zeer informatief. 
Er was vooral ook veel aandacht 
besteed aan diverse hulpmiddelen 
die ouderen nodig kunnen hebben 
in het alledaagse leven om zich zo 
lang mogelijk zelfstandig te kunnen 
bedruipen in de thuissituatie. Onze 
dank gaat uit naar Marcel van Wijk 
(Vegro) en Fred Huijbregts (deelne-
mer in de WMO Adviesraad Capelle 
aan den IJssel).

Als commissie Zomerschool 2016 
zijn wij tevreden zijn over de resul-
taten van deze evenementen. Wij 
willen eenieder bedanken die meege-
holpen heeft dit evenement te laten 
slagen. Een speciaal woord van dank 
gaat uit naar Hulpdienst Capelle. Zij 
zorgden ervoor dat alle deelnemers 
die geen vervoer hadden op tijd op de 
plaats van bestemming waren.

Het was een succes mede door de 
vele goede tips van Thea Karman 
en een hoop eigen inbreng van het 
nieuwe Capelse Zomerschool team , 
met dank aan Han, Tonnie, Miep en 
Walter. 

Volgend jaar is er weer een nieu-
we Capelse Zomerschool. Mocht u 
leuke ideeën hebben voor de Capelse 
Zomerschool 2017 dan horen wij dat 
graag.  •
 Walter  Schoemaker

Terugblik Zomerschool 2016
Ook dit jaar mogen we weer spreken van een geslaagde zomerschool. Dit 
dankzij de subsidies verkregen van de Gemeente Capelle aan den IJssel, de 
donaties van Van Cappellen Stichting, OSC en het WOP.

Liefde en interesse voor de natuur in het Arboretum

Een opgewekt gezelschap tijdens de tocht naar de Maasvlakte
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Avondvierdaagse
Scootmobielgroep OSC
Ook deze editie was weer een succes.

Van dinsdag 9 augustus t/m vrijdag 12 
augustus 2016 is ook dit jaar de avond-
vierdaagse gereden. Gelet op het aantal 
deelnemers (het er waren er 32) was het 
weer een succes. Op donderdag na waren 
de weergoden ons gunstig gestemd. De 
routes zijn die avonden circa 10 kilometer 
en elke avond wordt er gezamenlijk ergens 
iets gedronken. De eerste avond was dit bij 
Fuiks waar we heerlijk op het terras hebben 
gezeten met uitzicht op de IJssel, de tweede 
avond bij pannenkoekenboerderij Bungels 
aan de ’s Gravenweg, de vierde vond plaats 
bij het Trefpunt in de Vijverhof. Helaas kon 

verder. Ook mijn scootmobiel 
werd trager en liet eerst oranje 
en toen rood zien. Dit had ik nog 
niet eerder ervaren. Ik keek al 
om mij heen waar ik evt. op zou 
kunnen laden, maar nee hoor niets 
te zien. Allemaal woningen achter 
hekken. Toen ik bij de golfclub 
kwam kon ik nog net het terrein 
oprijden waar een fietsenrek was 
met oplaadpunten. Toen deed 
mijn scootje ook echt niets meer; 
ik kon hem  niet eens  zoals het 
hoort neer zetten. Het ging ook 
nog eens regenen, maar ik kon 
mijn scootje toch zijn prik geven;  
als ik maar thuis kon komen.
Gelukkig was er een afdakje zodat 
ik droog kon staan. Maar, bedacht 
ik me, scootje had toch wel zijn 
tijd nodig, er zal toch wel een 
restaurant zijn en ja hoor,
ik naar binnen voor een kopje 
koffie. Daar een poos gezeten met 
de krant erbij ook nog een gezel-
lig praatje gemaakt met mensen 
aan de bar en toen dacht ik na 
drie kwartier, nu moet ik toch wel 
thuis kunnen komen. Dus weer op 
pad en ik heb het net gehaald tot 
mijn opluchting.
18.15 was ik thuis na een zeer 
geslaagde middag.
 

Voor degenen die de scootmo-
bielgroep hebben begeleid en 
de samenstellers van deze tocht: 
Dank jullie allemaal.
 

 Francien Berkhoudt

Pech Onderweg
 

In het programma van de Zomer-
school was een scootmobieltocht 
naar de Eendrachtspolder opgeno-
men. Hieronder een verslag daarvan. 

Wat een geweldige tocht hebben wij 
gehad; als iedereen zo genoten heeft 
als ik, kunnen de begeleiders en de 
samenstellers zich op de borst slaan.
Fietsroute 71 was al mooi  en dan de 
weg naar de Rotte toe met de waters 
waarin de verschillende vogels zich te 
goed deden. Prachtig de vergezichten. 
Dan langs de Rotte, geweldig toch. 
Deze natuur hebben we allemaal in ons 
op kunnen nemen. Wat een rijkdom.
Eén persoon had wat moeite met een 
hekje; ook dat is goed gekomen. Bij 
nauwe doorgangen altijd de scootmo-
biel op heel langzaam zetten, anders 
schiet je te snel door de bocht en 
dan......
Na ca. 2 uur rijden,  ongeveer 14 km. 
kregen we even rust voor een versna-
pering. Deze werd geschonken door de 
OSC- Zomerschool. Verrassing toch, 
bedankt hiervoor.
Toen richting huis. Sommige scoot-
mobielen  gingen op het laatst trager 
rijden; oh oh. één had bij de Zeven-
kampsering geen prik meer.
Han en nog een begeleider bleven erbij 
en gingen Welzorg bellen voor hulp. 
Hoop dat diesnel is gekomen. De rest 
ging verder.
Bij het Konijnenpad aangekomen 
haakten Yvonne en ik af. Yvonne was 
daar vlak bij huis en wilde  nog brood 
kopen en ik ging op de s’Gravenweg 

Een greeep uit de enthousiaste 
reacties:
 ..... Ik heb deelgenomen aan 
2 workshops van de zomerschool 
en vond het heel erg leuk. Bedankt.
 Corrie Ooms
 ......  Met vereende krachten 
is er weer een geweldige ”zomer” 
opgezet en ondanks de vaak sombere 
regendagen, hebben velen zich koste-
lijk geamuseerd. Het was als project, 
dat mensen dichter bij elkaar brengt 
zeer geslaagd. Mijn complimenten 
voor allen die hier aan hebben mee-
gewerkt. Iedereen nogmaals bedankt.  
 Ellen van der Vegt
 ......  Walter, Miep, Han en 
Tonny mijn complimenten! Want 
jullie hebben een geweldige zomer-
school georganiseerd.  Thea Karman
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Stichting Hulpdienst
Capelle aan den IJssel

in samenwerking met de 
OSC

De telefoonwacht
In de vorige Nieuwsbrief heeft een oproep gestaan voor de vrijwilligersfunctie 
“reserve telefoonwacht” met een verwijzing naar de inhoud van deze functie. 
Het bestuur van SHC/OSC heeft daarop verzocht voor dit blad een stukje te 
schrijven over de telefoonwachten die de spil vormen van de Hulpdienst.
Zonder deze telefoonwachten zou de 
Hulpdienst vleugellam zijn en kunnen 
de aangeboden diensten waaronder het 
vervoer nauwelijks worden uitgevoerd. 
Wij hebben nu 8 telefoonwachten, 
namelijk Tineke, Cora, Thea, Han, 
Anita, Rahiela, Rikie, Ilse (planning) 
en wij zijn nog op zoek naar nieuwe 
telefoonwachten die opgeleid willen 
worden. De opleiding vindt plaats bij 
één óf meer van genoemde telefoon-
wachten en dit proces wordt stap voor 
stap uitgevoerd zodat u er langzaam 
kan ingroeien.
Hebt u interesse of weet u iemand die 
dit zou willen doen? Laat het ons we-
ten. Wilt u meer weten dan regelen we 
een gesprek met een telefoonwacht. 

Hoe en waar werkt een telefoon-
wacht en waar krijgen zij zoal mee te 
maken?
De functie van telefoonwacht is puur 
vrijwilligerswerk. Zij worden op geen 
enkele wijze betaald en ontvangen ook 
geen andere vorm van beloning . Uiter-
aard worden gemaakte onkosten voor 
telefoon etc. wel vergoed.
Een telefoonwacht werkt vanuit huis 
en per dag is er één telefoonwacht 
beschikbaar. Veel hulpvragers ver-
onderstellen blijkbaar dat telefoon-
wachten op een kantoor zitten met 
meerdere mensen maar dit is dus niet 

het geval. Dit betekent dat er ook maar 
één telefoonlijn beschikbaar is die dan 
ook vaak bezet is. De telefoonwach-
ten krijgen daar nog al eens geërger-
de opmerkingen over, maar kunnen 
daar helaas niets aan doen want naast 
inkomende gesprekken moeten zij ook 
bellen naar vervoerders om bijvoor-
beeld hulpvragers bij een ziekenhuis/
arts etc. op te halen. Wij realiseren ons 
dat het wachten voor het gevoel lang 
kan duren en  wij hopen dat u met deze 
uitleg hiervoor begrip kunt opbrengen.
Een greep uit de opmerkingen van een 
telefoonwacht: het was vandaag weer 
zo druk dat ik geen tijd had om naar 
het toilet te gaan; vandaag weer geen 
tijd gehad om de lunchen maar geluk-
kig kon mijn partner een paar boter-
hammen klaarmaken; ik zat vandaag 
pas om 20.00 uur te eten.
Gelukkig komt dat niet dagelijks voor. 
Ik wil u hiermee wel duidelijk maken 
waarom het soms iets langer kan duren 
en hoe gemotiveerd de vrijwillige tele-
foonwacht is.

Hoe ziet een dag van een telefoon-
wacht er nu globaal uit?
Bij de telefoonwachten komen alle 
aanvragen binnen voor de diensten die 
de Hulpdienst kan verlenen. Deze aan-
vragen worden in een menugestuurd 
computerprogramma geregistreerd. 

donderdag geen doorgang vinden i.v.m. 
de regen. De organisatie was in handen 
Van Han Laugs en Coby van Put-
ten. De organisatie lijkt simpel maar 
vergt de nodige voorbereidingen. Het 
uitzetten van de routes, zorgen voor 
voldoende begeleiders (7), indeling 
groepen deelnemers en begeleiders, 
regelen van de horeca, attenties voor de 
deelnemers en het informeren van de 
deelnemers. Chapeau voor de organisa-
tie door Han en Coby.
De uitgezette routes starten bij het 
gemeentehuis en het pannenkoekenhuis 
Schollebos en voerden dit jaar naar 
Alexanderpolder, Prinsenpark, Fas-
cinatio, Kralingseveer, Capelle West, 
Nieuwerkerk aan den IJssel en Hitland. 

Op de eerste avond na waren er geen 
problemen met de scootmobielen of 
deelnemers. Een deelnemer had op 
maandagavond een probleem met zijn 
accu’s. Met wat duwwerk konden we 
rijdend Fuiks bereiken en aldaar is de 
service-organisatie gebeld waarna na 

een uur wachten de wegenwacht voor 
de deur stond.
Ter plaatse kon het probleem niet 
verholpen worden en is besloten de 
scootmobiel op de sleepwagen mee 
te nemen. De pechvogel is met scoot-
mobiel door de wegenwacht thuis 
gebracht. In alle gevallen wordt bij een 
probleem de deelnemer begeleid door 
één van de begeleiders. 
De stemming in de groep was prima en 
dat was onderweg ook goed te merken. 
In de horecagelegenheid werd geani-
meerd met elkaar gepraat. Gelet op de 
reacties heeft de groep weer genoten 
van dit evenement. Ook onderweg heb-
ben we de nodige bekijks en er worden 
regelmatig foto’s van de scootmobiel-
groep gemaakt.
De laatste avond (vrijdag) was het 
eindpunt bij de Vijverhof gepland. 
Aldaar is elke deelnemer buiten opge-
wacht met een bosje bloemen, gespon-
sord door de OSC, zoals dit bij de ech-
te vierdaagse ook het geval is. Daarna 
kon in het Trefpunt nog een kop koffie 
of thee met een soesje worden genut-
tigd. Iedereen kreeg als herinnering 
aan deze scootmobielvierdaagse een 
sleutelhanger met tekst en afbeelding. 
Al met al weer een geslaagd evene-
ment van OSC met dank aan de organi-
satoren, begeleiders en vrijwilligers bij 
het Trefpunt. • Ben Pleij 

De scootmobielgroep trekt er in de maanden april t/m oktober regelmatig op uit. 
Bij deze tochten gaan altijd begeleiders mee. De gemiddelde afstand bedraagt 
18 km. Helaas is gebleken dat van sommige scootmobielen de capaciteit van de 
accu’s niet toereikend is voor deze afstand.

Voor informatie over deelname aan de scootmobieltochten kunt u contact op-
nemen met de coördinator van de scootmobielgroep, Han Laugs, telefonisch 

bereikbaar via 010 442 56 34 of per Email:
h.laugs@kpnplanet.nl



Gelet op het aantal aanvragen per dag 
is het gebruik van een computer onont-
beerlijk. Als telefoonwacht zal je dus 
de basisvaardigheid moeten hebben om 
daarmeee om te gaan en gestructureerd 
kunnen werken.
Circa 95% van de aanvragen is gerela-
teerd aan het onderdeel VERVOER Op 
drukke dagen en tijden vergt dit de no-
dige standvastigheid van de telefoon-
wacht. Het kan bij de hulpvrager wat 
vreemd en “bazig” overkomen, dat de 
telefoonwacht bij een aanvraag vrijwel 
altijd direct de leiding van het gesprek 
overneemt, maar dit heeft wel een 
praktische reden. Door gestructureerd 
naar de gegevens te vragen die nood-
zakelijk zijn, kunnen deze in een vaste 
volgorde worden geregistreerd. Het 
zorgt dat gesprekken niet onnodig lang 
duren en voorkomt fouten. De aan-
vragen voor vervoer moeten 2 dagen 
tevoren worden ingediend maar er zijn 
op de dag zelf nog veel vervoerszaken 
te regelen zoals het uitvoeren van de 
zogenaamde “terugjes”  uit ziekenhui-
zen, bij fysiotherapeuten, tandartsen en 
spoedgevallen  etc. Dit soort ritten zijn 
niet van tevoren te plannen; ze moeten 
op dat moment worden ingepland en 
aan de vervoeder telefonisch doorge-
geven. Dat is soms puzzelen. Uiteraard 
wordt er naar gestreefd de mensen zo 
min mogelijk te laten wachten op hun 
vervoer.. Helaas ontstaat er soms irrita-
tie over het “lange” wachten. Neemt u 
van mij aan: als het sneller had gekund, 
zou dit beslist gebeurd zijn. Er worden 
op basis van het aantal uit te voeren 
ritten voldoende chauffeurs ingezet en 
toch zit het dan soms tegen. Filevor-
ming op de Algerabrug, hulpvragers 
blijken in ziekenhuizen sneller klaar 
dan verwacht, een spoedgeval etc., 
zijn allemaal oorzaken waardoor het 
schema van een chauffeur in de war 

loopt. U zult begrijpen dat in dergelijke 
omstandigheden -en deze komen veel-
vuldig voor- het dan wat langer kan 
duren. De telefoonwacht probeert dit  
op te lossen door reserve chauffeurs 
op te roepen maar die zijn niet altijd 
beschikbaar.

Zo rond 16.00 uur begint de planning 
van de ritten voor de volgende dag. 
Stelt u zich voor: circa 70 ritten per 
dag moeten worden ingepland en ver-
deeld worden over het aantal beschik-
bare vervoerders. Daarbij hebben de 
telefoonwachten te maken met de vaste 
ritten in de ochtend en de middaguren. 
met vragen als: kan een vervoerder wel 
of geen hulpmiddelen meenemen zoals 
rollator of rolstoel, moeten er meerde-
re personen vervoerd worden, is een 
“hoge” instapauto noodzakelijk, kan 
een hulpvrager alleen voorin zitten etc. 
Voor het plannen van de ritten moet de 
telefoonwacht een goede inschatting 
maken hoe lang een vervoerder onder-
weg is. Zij kan topdrukte zo’n twee da-
gen van te voren zien aankomen en aan 
de hand daarvan worden vervoerders 
en zo nodig reservechauffeurs gemo-
biliseerd. Vervoerders zijn ook vrij-
willigers en rijden voor de Hulpdienst 
met hun eigen auto. Zij zijn over het 
algemeen op vooraf bekende dagen/
dagdelen beschikbaar. Maar soms moet 
er toch nog geïmproviseerd worden en 
onvermijdelijk kunt u daar als hulpvra-
ger ook last van hebben.

Bijzondere wensen
Telefoonwachten worden in de praktijk 
nog al eens geconfronteerd met bij-
zondere wensen, zoals ik wil vervoerd 
worden door vervoerder “x” of ik wil 
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niet vervoerd worden door vervoerder 
“y”. Dit is in de loop van de tijd sterk 
toegenomen. De telefoonwacht zal 
altijd kijken of aan deze verzoeken kan 
worden voldaan, maar gezien het aan-
tal ritten en de beschikbare vervoerders 
is niet vaak niet mogelijk. Belangrijker 
is dat u vervoerd kunt worden op de 
door u gewenste dag en tijdstip.
Als de ritten zijn ingepland dan moeten 
deze uiteraard worden doorgegeven 
aan de vervoerders en dat gebeurt ook 
via het computerprogramma, in een 
enkel geval er e-mail. De telefoon-
wacht bewaakt de bevestiging van de 
vervoerder zodat zij zeker weet dat 
de ritten zijn ontvangen. Vervolgens 
resteren dan nog de aanvragen die geen 
betrekking hebben op het vervoer en 
die worden aan de verschillende uit-
voerders doorgegeven.

Motivatie
De motivatie om telefoonwacht te 
worden is uiteenlopend. Een greep uit 
de opmerkingen:
 - ik vind het zeker in deze tijd belang-
rijk om belangeloos iets voor de senio-
ren in Capelle aan den IJssel te doen.
 - Na gestopt te zijn met mijn baan, 
heb ik vrijwilligerswerk gezocht dat 
aansluit bij mijn werkervaring.

 - Het is fijn om regelmatig te horen dat 
hulpvragers blij zijn met ons en hun 
waardering uitspreken. Mopperaars 
kalmeren doorgaans wel wanneer een 
situatie wordt uitgelegd.
 
Het woord zegt het al: Hulpdienst, 
in dienst ván en hulp geven áán onze 
senioren. Instandhouding daarvan is 
van groot belang voor alle senioren in 
Capelle.
De collegialiteit en het contact onder-
ling is óók een reden om dit te blijven 
doen, na een werkzaam  leven mis je 
dit soort contacten soms na je pensio-
nering.
Natuurlijk zijn er ook de ergernissen, 
bijvoorbeeld is als je iemand niet kunt 
helpen met vervoer omdat het te druk 
is of als je wél met pijn en moeite iets 
geregeld hebt en het even later weer 
wordt afgezegd. Onterechte klachten 
over lange wachttijden, over fouten die 
soms gemaakt worden (waar niét?), 
mensen die totaal geen idee hebben 
waar wij mee bezig zijn en toch kritiek 
hebben,
Dit alles kan behoorlijk irriteren, 
maar ´s avonds kijk ik over het al-
gemeen terug op een bevredigende 
dienst. •
 Ben Pleij
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Competenties voor een telefoonwacht

Als hulpvrager heeft u een verwachting van de Hulpdienst en wij hopen dat deze 
aan uw wensen voldoet. Om daaraan tegemoet te komen stellen we ook compe-
tenties op voor telefoonwachten waar zij na een ruime inwerkperiode aan moeten 
kunnen voldoen. Een paar voorbeelden hiervan:
 • Goed kunnen luisteren
 • Geduld opbrengen 
 • Vriendelijk en beleefd blijven, ook in ongemakkelijke omstandigheden
 • Collegialiteit
 • Basisvaardigheden beheersen voor gebruik computer
 • Tenminste 1x per week beschikbaar voor een dag of dagdeel
 • Flexibiliteit
 • Gestructureerd kunnen werken
 • 1x per 6 weken beschikbaar voor vergadering in de avonduren (19.30-22.00 uur)

Realiseert u zich: zonder onze 
telefoonwachten is er ook geen 
dienstverlening.



Telefooncirkels
Voor de telefooncirkels zijn we op zoek 
naar vrijwilligers die willen helpen om 
de telefooncirkels te begeleiden. Wie 
wil meehelpen dit door de deelnemers 
zeer gewaardeerde initiatief in stand te 
houden?
U doet dit vanuit eigen huis en één 
maal per zes weken heeft u dienst van 
maandag tot en met zondag. Dat wil 
zeggen, u start in die week iedere och-
tend twee cirkels op om 8.30u. Hierna 
wacht u tot beide cirkels weer bij u 
worden afgemeld. Bij geen gehoor 
wordt het sleuteladres gewaarschuwd 
en de sleutelhouder gaat kijken wat 
er aan de hand is. Zo nodig wordt er 
verdere actie ondernomen.
De gemaakte telefoonkosten worden 
vergoed.
De telefooncirkels zijn er 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 inge-
schakeld wordt.
Voor nadere informatie kunt u bellen 
met Rikie van Hecke, telefoonnummer 
451 58 81 (coördinator telefooncirkels)

Ook is er nog plaats voor nieuwe 
deelnemers, informatie en aanmelding 
via 0900 450 30 40 van de Stichting 
Hulpdienst Capelle aan den IJssel. 
Deelname is kosteloos. De enige voor-
waarde is dat U minimaal twee sleu- 
teladressen heeft.
Eens in de zes weken wordt er een 
koffieochtend georganiseerd, waar U 
de andere deelnemers en vrijwilligers 
kunt ontmoeten. •
 Rikie van Hecke

Hulp bij invullen
De SHC kan u ook behulpzaam zijn 
bij het invullen van uw belasting- en 
andere formulieren? 
In de afgelopen periode is in 475 
gevallen hulp geboden, hetgeen wel 
aangeeft, dat deze hulp in een behoefte 
voorziet.
De aangiftes kunnen direct elektro-
nisch bij de belastingdienst worden 
ingediend. Als u dat graag wilt, wordt 
een uitdraai gemaakt, anders worden 
de belangrijke gegevens genoteerd.
De medewerkers krijgen hun training 

voor dit werk in samenwerking met 
andere ouderenbonden en met hulp van 
de Belastingdienst.
De aanvragen voor hulp moeten wor-
den ingediend via de SHC telefoon-
dienst: 0900 4503040.
Houdt u er rekening mee, dat het een 
paar dagen kan duren voordat u terug-
gebeld wordt.
Het is van het grootste belang, dat u 
zorgt, dat u uw gegevens (naam, evt. 
partner, Burgerservicenummer, evt. 
machtigingscodes van u en uw partner, 
etc. bij de hand heeft als u teruggebeld 
wordt. •

Er worden uiteenlopende diensten aangeboden door de SHC.
Informatie daarover is te vinden op: www. hulpdienstcapelle.nl

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

0900 4503040


