
 De OSC is op 7 novem-
ber jarig. We worden 1 
jaar. Tijd om even terug 
en vooruit te blikken.
Eind september 2015 
barstte de ANBO-bom, 
die overigens al een tijd 
had liggen tikken. We 
hielden een ledenverga-
dering waaruit bleek dat 
veel mensen zich, met 
het afdelingsbestuur, 
diep geraakt voelden 
door de manier waar-

op onze afdeling werd 
onthoofd. Er was ook 
meteen de roep om een 
nieuwe vereniging. De 
uitspraak “De ene ver-
andering legt altijd de 
grondslag voor de ver-
andering die erop volgt” 

van Niccolo Machiavelli 
(politiek filosoof, Flo-
rence 1469-1527), bleek 
een juiste te zijn. Uit de 
as van de oude ANBO 
ontstond een gloednieu-
we vereniging: de OSC, 
de Onafhankelijke Seni-
orenvereniging Capelle 
aan den IJssel. Een ver-
eniging waarin wij het 
roer zelf in handen heb-
ben.
Geen dictaten uit Woer-
den. Geen vreselijke uit-
spraken van mevrouw de 
Haan die uit uw en mijn 
naam de huiskamer in 
werden geslingerd. Het 
einde van een tijdperk. 
Waarom er nog mensen 
zijn die lid willen blij-
ven van de ANBO is mij 
een raadsel. Je betaalt 
40 euro en krijgt er niets 
voor terug. Genoeg hier-
over. Terug naar nu.
De OSC heeft inmid-
dels ongeveer 500 leden 
en daar zijn we heel blij 
mee. Bij ons kunt U de 
kortingen op verzekerin-
gen ook krijgen en U
kunt gratis deelnemen
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De O in OSC slaat natuur-
lijk op onze vereniging 
maar hij zou ook op de le-
den zelf kunnen slaan. Wij 
willen immers ook als seni-
or als het enigszins kan onze 
onafhankelijkheid behou-
den. De OSC is er om daar 
een ondersteunende rol in 
te spelen. Daar zijn wij nu 
sinds een jaar mee bezig In 
dit Bulletin gaat onze voor-
zitter daar op in.
Eindelijk is er uitsluitsel 
over de korting voor leden 
op hun ziektekostenverzeke-
ring. de OSC had zich met 
name daarvoor aangeslo-
ten bij de FASv en die is nu 
daarmee rond. De informa-
tie daarover vindt u in dit 
bulletin.
Nu er verkiezingen aan ko-
men, willen wij weten wat 
de diverse politieke partijen 
voor ons willen gaan doen 
om een overwogen keus te 
kunnen maken,. Dus hebben 
wij het hen gevraagd. Van 
de antwoorden die wij kre-
gen, vindt u een weergave in 
dit Bulletin 
Daarmee hopen wij weer 
de nodige lezenswaardige 
informatie te hebben verza-
meld. Veel leesplezier!
Redactie. 

OSC JARIG!Onafhankelijke
senioren.... 



Muziekmiddag
Er werd één voorstel aangedragen voor 
een nieuwe activiteit. Deze valt in de 
categorie: lezingen over interessante 
onderwerpen en gaat over muziek.
Daarvoor moet dan wel een professio-
nal worden ingehuurd.
Dat valt buiten het kader van de facili-
liteiten die de OSC biedt. Daarom zou 
voor een dergelijke muziekmiddag een 
bijdrage van de deelnemers van € 2,50 
moeten worden gevraagd.
Bij wijze van proef zal éénmaal een 
dergelijke bijeenkomst georganiseerd 
worden. Van de interesse in deelname 
en ook de bereidheid van voldoende 
deelnemers om de gevraagde bijdrage 
te leveren, zal afhangen of hier een 
regelmatig weerkerend gebeuren van 
kan worden gemaakt.
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vervolg van pag 1
aan de activiteiten die de OSC 
organiseert. Alle lokale activi-
teiten hebben dezelfde grond-
gedachte: het voorkomen van 
sociaal isolement. Bij ons kunt 
U melden waaraan U behoefte 
heeft, zodat wij in actie kun-
nen komen door te organiseren 
en te faciliteren. Kortom: Wij 
maken voor U het verschil!
Terug naar onze verjaardag. 
De vereniging is nu een dreu-
mes. Het hulpeloze is eraf en 
de OSC wil nu de wereld gaan 
ontdekken. Het leiden van de 
vereniging op weg naar haar 
tweede verjaardag betekent de 
ontwikkeling begeleiden zon-
der hem te beperken.
Samen met U gaat dat zonder 
enige twijfel lukken.
Max Meiboom,
voorzitter OSC

Het nieuwsbulletin zou in principe een 
digitale uitgave zijn, verspreid via e-mail. 
Omdat we ons realiseren, dat een groot 
deel van onze doelgroep niet veel opheeft 
met computers, wordt voor deze mensen 
een versie op papier gemaakt, die door vrij-
willigers wordt bezorgd.
Nu blijkt elke keer, dat sommige van de 
emailadressen die wij op gekregen hebben, 
onbruikbaar zijn, waardoor het bulletin niet 
aankomt. Soms komt dit door een klein 
foutje in het adres  -er hoeft tenslotte maar 
een puntje verkeerd te staan en het werkt al 
niet-  maar meestal lukt het niet om na te 
gaan wat er mis is. Eén mogelijke oorzaak 
zou zijn, dat mensen wel een mailadres 
hebben, maar dit nooit gebruiken. Zij zien 

niet wat er in hun mailbox zit, waar mis-
schien ook niets meer bij kan.
En zo zijn er diverse oorzaken te bedenken 
waardoor het Nieuwsbulletin u niet bereikt. 
Enkele mensen hebben ons dit laten weten, 
waarna wij het probleem hebben verhol-
pen, maar het zouden er veel meer kunnen 
zijn. Het is nauwelijks mogelijk om daar 
een goed beeld van te krijgen.
Vandaar deze aansporing: als u het 
Nieuwsbulletin, hetzij via mail, hetzij op 
papier, niet ontvangt of u hoort van iemand 
met dat probleem, laat het ons dan weten.
Ook als u de mail wel ontvangt maar 
een probleem hebt met het lezen van het 
scherm en liever een papieren versie krijgt, 
kunt ons dit melden. •

Activiteiten, dan ook: actie!

De OSC wil niets liever dan zorgen 
dat de leden van deze nog jonge ver-
eniging krijgen wat zij ervan mogen 
verwachten. In de afgelopen Neuws-
bulletins hebben wij u aangespoord om 
ons te laten horen wat u als uitbreiding 
van de bestaande activiteiten op prijs 
zou stellen. Onder meer zijn daarop 
genoemd: een klaverjasclub, bingo, 
spelletjesmiddagen Dat is prachtig, 
maar daar moet het niet bij blijven.
De OSC is er om faciliteiten te bieden 
voor activiteiten. Dat wil zeggen, dat 
de ruimte, en wat verder nodig is, ter 
beschikking wordt gesteld. Maar het 
initiatief ervoor moet van de leden zelf 
komen.
In het vorige Nieuwsbulletin hebben 
wij mensen opgeroepen om in een 
activiteit die zij wensen, het voortouw 
te nemen. Daarop is het stil geworden. 
Maar bedenk wel: als niemand iets 
doet, gebeurt er niets.
Wie graag een bepaalde club wil, zou 
bijvoorbeeld eens om zich heen kunnen 
kijken naar andere geïnteresseerden 
om met hen dan de koppen bij elkaar 
te steken en te bespreken hoe ze zoiets 
van de grond kunnen tillen.
De vereniging is bereid om u te hulp te 
komen, maar ú moet het doen! •

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
R. Soetens, bestuurslid
Het  OSC Nieuwsbulletin wordt als digitaal 
bestand per e-mail verzonden aan de leden 
van de OSC. Voor diegenen die daar de voor-
keur aan geven, wordt een versie op papier 
gemaakt

Redactie:
Rob Soetens en Kees van der Vegt

Postbus 74,  2900 AB  Capelle aan den IJssel.
Tel 010 8224138;  e-mail: osc.secr@gmail.com   
website: www.hulpdienstcapelle.nl
KvK nr 64505499   IBAN: 
NL58INGB0007116157

Hoe ontvangt u het OSC Nieuwsbulletin?

Net als vorig jaar wordt er een voorlichting georganiseerd over de
collectieve verzekering voor minima

(voorheen IZA Cura nu VGZ).
VGZ zal een presentatie geven op

woensdag 23 november van 14-16.00 uur
in het gemeentehuis

U kunt u hiervoor opgeven bij Irene Smith
beleidsadviseur afdeling welzijn en educatie

Gemeente Capelle aan den IJssel
010 2848702

dinsdagmiddag 29 november
14.00 - 16.00 uur

Voordracht:
Licht klassieke muziek beluisteren

met uitleg door 
dirigent

Nanne van Hoytema
Valeriusrondeel 207

organisatie: Han Laugs
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*** Bij de totstandkoming van dit schema waren de gesprekken met Zilveren 
kruis nog gaande. Naderhand kregen wij bericht, dat de directie van Zilveren 
Kruis had besloten om -in ieder geval voor 2017- geen kortingsregeling aan te 
bieden voor bij de FASv aangesloten verenigingen. (red.)

Korting premie ziektekostenverzekering
Een onderwerp waar de leden van de OSC veel belang bij hebben is de moge-
lijkheid om een ziektekosten verzekering voort te zetten die zij bij de ANBO 
met korting hebben kunnen afsluiten.
De secretaris van de FASv, (Koos Graniewski) bericht daarover het volgende:
In korte tijd is al veel bereikt, maar er moet nog veel gebeuren. En, soms duren 
zaken langer dan voorzien. Zo ook de contacten en contracten met de zorgverzeke-
raars. Over de kortingspercentages premie zorgverzekeringen die uw leden bij de 
verschillende verzekeraars kunnen krijgen, verwijs ik naar onderstaand schema.

Allereerst de partij die speciaal voor 
ons senioren is opgericht:
50PLUS heeft een totaalprogramma. 
Daarin wordt vanzelfsprekend de na-
druk op 50-plussers gelegd, omdat die 

de afgelopen jaren het 
meest hebben ingele-
verd. Zij hebben alle 
reden om zich zorgen 
te maken over de toe-
komst

Hieronder staan de 10 belangrijkste
‘50PLUS PUNTEN’:
• De AOW-leeftijd terug naar 65 jaar.
• Het huidige pensioenstelsel blijft be-
houden. Pensioenroof wordt gestopt: 
géén kortingen van de pensioenen, wél 
indexeren!
• Stop het gesol met de thuiszorg! Meer 
erkenning en geld voor medewerkers in 
de thuiszorg. Stop alle bezuinigingen op 
de zorg voor ouderen.
• Er moet een stimuleringspakket ko-
men om oudere werknemers aan het 
werk te krijgen én te houden.
• Koopkracht van ouderen wordt her-
steld en houdt in de toekomst gelijke 
tred met die van werkenden.
• Afschaffing van de erfbelasting.
• Het eigen risico wordt afgeschaft. Een 
eerste stap kan een verlaging naar maxi-
maal € 200,- zijn. Einde aan de markt-

werking in de zorg. Macht en kosten 
van de zorgverzekeraars terugdringen.
• Ouderen reizen buiten de spits voor-
delig met het openbaar vervoer. Op elk 
perron en bij elke halte komen er zit-
plaatsen voor ouderen.
• Er komen meer politiebureaus en 
wijkagenten.
• 50PLUS is kritisch voorstander van 
deelname aan de EU en van de euro, 
maar wil niet dat Nederland opdraait 
voor wanbeleid en tekorten van andere 
landen. •

Vervolgens Groen Links:
“Natuurlijk wil GroenLinks dat de 
ouderen er op vooruit gaan. Ik noem 
een aantal ideeën die GroenLinks heeft 
zodat er beter voor ouderen wordt 
gezorgd.”

• We overbruggen de zogenaamde kloof 
tussen generaties. We kunnen en moe-
ten iets doen met de terechte zorgen van 
ouderen, zonder dat dit ten koste gaat 
van jongeren. We willen niet het econo-
misme van rechts, waarbij wordt gepleit 
voor verder bezuinigen op de ouderen-
zorg. Maar zijn ook tegen het egoïsme 

Verkiezingen in 2016:
wat kunnen wij van de politieke partijen verwachten?

Sommmigen van ons zijn al hun hele bewuste leven trouw aan bepaalde be-
ginselen en aan de politieke partij die deze uitdraagt. Anderen bekijken, als 
er gekozen moet worden, per keer welke partij op dat moment het meest hun 
steun verdient.
Het leek ons een goed idee om een aantal politieke partijen aan te schrijven en 
hen te vragen om helder uiteen te zetten wat zij vinden dat er voor ouderen moet 
gebeuren.
De antwoorden op die vragen willen wij in dit en de volgende Nieuwsbulletins 
publiceren. De volgorde is daarbij willekeurig.
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van partijen als de PVV en 50 Plus, die 
de pensioenpotten willen aanbreken en 
daarmee de rekening in de toekomst 
bij jongeren leggen. Jong en oud slaan 
de handen ineen. We laten zien dat we 
niet kiezen voor de ene groep of voor 
de andere, maar dat we de lasten én de 
welvaart eerlijk kunnen delen door de 
sterkste schouders de zwaarste lasten te 
laten dragen.
• Ouderen zijn gemiddeld genomen rij-
ker dan ooit, maar een deel van hen kan 
niet rondkomen van hun AOW. Zij wor-
den eenzaam, omdat er te weinig geld 
is voor een uitstapje of deelname in een 
vereniging. Daarom moet voor Groen-
Links aan het eind van de volgende ka-
binetsperiode de AOW (het basispensi-
oen) voor een alleenstaande tenminste 
400 euro per jaar hoger zijn. Dat maakt 
van ouderen die alleen een AOW heb-
ben of een heel klein aanvullend pensi-
oen niet ineens rijke mensen, maar het 
maakt voor hen wel het verschil tussen 
meedoen of aan de kant staan.
• Daarnaast wil GroenLinks af van het 
taboe op de stijgende kosten van ou-
derenzorg. De komende jaren stijgt 
het aantal gepensioneerden en worden 
ook de zorgkosten hoger. Desondanks 
wil GroenLinks niet bezuinigen op de 
ouderenzorg, maar zorgen dat ouderen 
waardig oud kunnen worden.
• Ouderen moeten zelf kunnen kiezen of 
zij thuis blijven wonen met professione-
le hulp of in kleinschalige woonvormen 
waar zorg aanwezig is.
• GroenLinks wil investeren in de zorg 
voor ouderen en de ondersteuning van 
mantelzorgers. Op buurtniveau wordt 
de samenwerking tussen huisartsen, 
wijkverpleging en ouderenzorg verbe-
terd.
• Het openbaar vervoer en de publieke 

ruimte moet beter toegankelijk worden 
voor ouderen. •

Als laatste voor dit Bulletin de VVD:
• Een eigen pensioen-
potje voor iedereen. 
Met een duidelijk over-
zicht van jouw ingeleg-
de pensioenpremie en 
jouw opgebouwde ver-
mogen. Dit potje kan 

wel collectief worden beheerd. Zo kun 
je risico’s blijven delen en hoef je zelf 
geen ingewikkelde beleggingskeuzes te 
maken als je dat niet wilt.
• Maatwerk en keuzevrijheid. Zowel 
wat betreft de AOW als het aanvullend 
pensioen. Voor de AOW betekent dat, 
dat je het later in kunt laten gaan wan-
neer je besluit langer door te werken. 
Voor het aanvullend pensioen willen we 
het bijvoorbeeld mogelijk maken dat je 
een deel direct op kunt nemen (bij pen-
sionering) om je hypotheek af te lossen 
of om te schenken aan je kinderen.
• Zorg moet goed, toegankelijk en be-
taalbaar blijven. Wij willen daarom een 
breed basispakket. Dure medicijnen, 
mits hun effectiviteit is aangetoond, ho-
ren ook in dat pakket.
• Wij willen dat de allerbeste verpleeg- 
en verzorgingshuizen de norm worden. 
Er moet een norm komen met oog voor 
de levenskwaliteit, wensen van bewo-
ners en de indeling van hun dagelijks 
leven. Instellingen die deze norm lang-
durig niet halen worden gesloten.
• Bewoners van een zorginstelling mo-
gen zelf bepalen hoe ze hun leven lei-
den. Daarom houden wij vast aan het 
scheiden van wonen en zorg. Zo kun je 
zelf je zorg blijven inkopen.

Volgende keer meer van andere partijen!

Dat schrijft minister Edith Schippers 
ook namens staatssecretaris Martin 
van Rijn (beiden VWS) in een brief 
aan de Tweede Kamer. Op dit moment 
geldt hiervoor nog een tijdelijke subsi-
dieregeling.

Minister Schippers: ‘Mensen die 
bijvoorbeeld uit het ziekenhuis komen 
en tijdelijk even niet naar huis kunnen, 
moeten op goede opvang en verzor-
ging kunnen rekenen. Het is cruciaal 
dat dit goed wordt geregeld. Zo voor-
komen we dat mensen  onnodig lang 
in een ziekenhuis hoeven te blijven’.

Door het eerstelijns verblijf per 2017 
vanuit de Zorgverzekeringswet te 
financieren, wordt het voor de zorg-
verzekeraar mogelijk om deze zorg in 
te kopen. De patiënt krijgt daardoor de 

zorg op het juiste moment, op de juiste 
plaats.
Bij het eerstelijns verblijf herstellen 
(vaak oudere) patiënten tijdelijk in 
bijvoorbeeld een huisartsenhospitaal 
of verpleeghuis omdat het onverant-

woord is om al naar huis 
te gaan.  Dit kan vanuit 
het ziekenhuis wanneer 
het bijvoorbeeld na een 
heupfractuur onverant-
woord is om al naar huis te 
gaan, maar ook vanuit de 
thuissituatie als vanwege 
een achteruitgang in de 
gezondheidssituatie een 
kortdurende opname nodig 
is. Door dit goed te regelen 
wordt eraan bijgedragen dat 
mensen niet onnodig op de 

spoedeisende hulp van het ziekenhuis 
terecht komen of onnodig lang in het 
ziekenhuis blijven. •

 Bron: Website van Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kortdurend verblijf in zorginstelling per 2017 in basispakket
De zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk 
niet thuis kunnen wonen, het zogeheten eerstelijns verblijf, wordt per 1 
januari 2017 betaald vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet 
(Zvw). Hierdoor komt er meer duidelijkheid voor patiënten en zorgverleners 
en sluit de zorg beter aan op de individuele wensen van patiënten.
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de deurmat.
 •Wij geloven dat technologie buurten 
sterker kan maken. Voor een veiligere 
plek waar we ons thuis voelen.
 •We zijn voor online gesprekken die 
leiden tot meer gesprekken tussen het 
wapperende wasgoed in de tuin.
 •We geloven niet alleen in de veiligheid 
van een goede schutting in de tuin, maar 
ook in de veiligheid van ieders online 
privacy.
 •Wij geloven dat sterke buurten niet 
alleen ons vastgoed in waarde doen stij-
gen, maar ook ons dagelijks leven ver-
beteren.
 •We geloven dat er mooie dingen kun-
nen gebeuren, gewoon door te praten 
met de buren om je heen.

Aanmelden op www.nextdoor.nl (gra-
tis) gaat zo:
 •Elke buurtbewoner die lid wil worden 
van Nextdoor moet zijn of haar adres 
verifiëren.
 •Elke buurtbewoner meldt zich aan met 
zijn of haar echte naam. Zoals je je ook 
op straat aan iemand zou voorstellen.
 •Jij kiest waar je informatie  wordt gedeeld.
 •De website is veilig versleuteld met 
het https-internetprotocol.
Nextdoor deelt je persoonlijke informa-
tie nooit met adverteerders.
Registreer jezelf op de website www.
nextdoor.nl en zie de berichten van je 
eigen buurtbewoners eens een paar we-
ken aan. Gelijk meedoen en meepraten 
mag natuurlijk ook!. •
 Paul van Gink

Nextdoor komt uit Amerika en is -om 
het maar in netjes Nederlands te zeg-
gen- een social media app, te vergelij-
ken met Facebook of Twitter. Maar de 
wereldwijde blik op de samenleving 
is in Nextdoor bewust afgeschermd 
tot een aantal straten in je eigen buurt  
Want Nederland is in Nextdoor onder-
verdeeld in duizenden buurten. Hierbij 
is slim gekozen voor de bestaande post-
code-indeling. Alle straten met dezelfde 
postcode vormen een Nextdoor-buurt.  
Dat zijn dan nog altijd honderden wo-
ningen en huishoudens in Capelle aan 
den IJssel.
In Capelle zijn al veel buurtbewoners 
in alle wijken aangesloten op Nextdoor. 
Op een landkaart van het systeem kan je 
zien welke buren er al zijn aangesloten 
op Nextdoor. Je kunt met hen commu-
niceren via je laptop, je iPad, je eigen 
tablet of je mobiele telefoon.  Er zijn 7 
categorieën ieder met een eigen doel , 
zoals vraag en aanbod van huisraad, 
vragen stellen aan bewoners, maar ook 
de buurt iets melden als je een bepaalde 
zaak  s’avond laat niet vertrouwt.
Nextdoor is gratis
Nextdoor is een gratis en besloten buur-
tapp om aan een prettigere, veiligere 
woonomgeving te werken. Je legt ge-
makkelijk en snel contact met de buren 
om je heen: zowel online als wanneer 
je elkaar tegenkomt op straat. En dat is 
nou net de bedoeling: gebruik de tech-
niek om mensen met elkaar beter in 
contact te brengen, 
Buurten in heel de USA, Nederland en 

sinds kort Engeland en Ierland gebrui-
ken Nextdoor al om:
 •Buurtpreventie op te zetten
 •Een buurtwachtgroep te organiseren
 •Een betrouwbare oppas te vinden
 •Tips te vragen voor de beste schilder 
in de buurt
 •Aandacht te vragen voor een weggelo-
pen huisdier
 •Een nieuwe eigenaar te vinden voor 
een kinderfiets die te klein is geworden
 •Of gewoon om die onbekende buur-
man of buurvrouw uit de straat eindelijk 
eens met zijn voornaam gedag te zeg-
gen
Nuttig voor iedereen, ook senioren
De bedenkers van Nextdoor gebruiken 
de kracht van internet-technologie en 
social media om samen betere buurten 
te bouwen. Zij  hopen dat buren met 
Nextdoor bijdragen aan het bouwen van 
een betere buurt. Want waar buren met 
elkaar praten, gebeuren mooie dingen.
In het kort vertellen enige deelnemers  
over hun motieven voor deelname:
 •Wij zijn voor buren
 •Voor buurtbarbecues en voor veilige 
speeltuintjes.
 •We zijn voor afremmen. Geef spelen-
de kinderen de ruimte.
 •We zijn voor het delen van een geza-
menlijke heg en een geweldige oppas.
 •We zijn voor buurtpreventie en minder 
overlast. En we helpen elkaar om die 
weggelopen kat terug te vinden.
 •We geloven dat zwaaien naar een 
nieuwe buurman of buurvrouw veel 
meer zegt dan het woord ‘Welkom’ op 

Over Nextdoor….

KERSTCONCERTEN 2016
In nauwe samenwerking met diverse Capelse organisa-
ties organiseert het WOP Schollevaar twee kerstconcer-
ten met medewerking van het orkest Musical Souvenir. 

Dit is een orkest bestaande uit 45 amateurmusici in alle leeftijden in een bezetting 
met strijkers, houtblazers, een kopergroep inclusief saxen, een harp en slagwerk. 
Met financiële steun van enkele Capelse organisaties verzorgt het orkest dit jaar 
tweemaal een kerstconcert bestemd voor de inwoners van Capelle aan den IJssel.
:

  • Op zaterdagmiddag 17 december in de  Ontmoetingskerk aan de Zeven-
sprong 4 in Schollevaar. Aanvang 14.00 uur tot circa 17.00 uur . (Inloop 13.30 
uur). Na afloop van het concert wordt er een hapje en drankje geserveerd voor de 
gasten. De toegang is gratis.
  • Op maandagavond 19 december in het Isalatheater op het Stadsplein. Aan-
vang 20.00 uur tot 22.00 uur. Zaal open 19.30 uur. Ook hier is er na afloop gele-
genheid voor een warm drankje en hapje. De toegang is gratis.
Op vertoon van het toegangskaartje ontvangen de bezoekers na afloop een kerst-
geschenkje verzorgd door de vrijwilligers van de Wereldwinkel in Capelle.
Bij beide concerten is het aantal beschikbare plaatsen beperkt. De toegangskaar-
ten worden uitsluitend via Capelse zorginstellingen en ouderenorganisaties ver-
spreid. Daaronder ook de OSC.
Als OSC-lid kunt u kaarten aanvragen via osc.secr@gmail.nl.

Let wel: voor beide optredens geldt: op =op!

In de Nederlandse samenleving is op internet ongeveer een jaar geleden 
een nieuw initiatief gelanceerd onder de naam Nextdoor. Inmiddels zijn al 
meer dan 600 buurten in Nederland Nextdoor gaan gebruiken om de directe 
woonomgeving te versterken.
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scootmobielgroep kan nog nieuwe leden gebruiken, dus meldt u gerust 
aan en geniet met ons mee!
Informatie bij mevr. Han Laugs, telefoonnummer: 010-4425634.

Fietsclub.
Voor sportieve fietsliefhebbers hebben wij de fietsclub onder leiding van 
Jan Eijke. Met een kruissnelheid van ongeveer 15 km/uur maken wij we-
kelijks gezellige fietstochten met afstanden tot 25 of 40 kilometer. Deelna-
me aan de fietstochten is voor uw eigen verantwoording. Op dinsdagoch-
tend om 09.30 verzamelen wij bij de Vijverhof aan de Reigerlaan 251 en 
starten we om 10.00 uur voor een rit van 25 km. Op donderdagochtend 
verzamelen wij om 09.30 op het zelfde punt voor een tocht van 40 km en 
vertrekken wij om 10.00 uur.
Informatie bij dhr. Jan Eijke, telefoonnummer: 010-4510073.

De Leeskring. 
De leeskring komt negen keer per jaar (met uitzondering van de zomer-
maanden) bijeen op de tweede dinsdag van de maand om een boek te 
bespreken dat alle leden hebben gelezen. De bijeenkomsten worden 
gehouden thuis bij Ilse Jonker, die de leiding heeft. Op een van de laatste 
bijeenkomsten van het seizoen wordt gezamenlijk een lijst opgesteld van 
te lezen boeken (romans) voor het komende seizoen. De bibliotheek zorgt 
voor de boeken en een aantal recensies. De leeskring heeft (maximaal) 
tien leden, die per jaar 10 euro contributie betalen. Op dit moment is de 
leeskring helaas vol.
Informatie bij mevr. Ilse Jonker, telefoonnummer: 010-4500513.

Geschiedenisclub.
Oorspronkelijk hield deze club zich zowel bezig met onderwerpen uit de 
aardrijkskunde als uit de geschiedenis. Tegenwoordig wordt in hoofdzaak 
aan het laatste aandacht besteed.
Was u altijd al geïnteresseerd in aardrijkskunde en geschiedenis, meldt u 
dan aan bij Bep Confurius. U kunt op regelmatige tijdstippen interessante 
lezingen bijwonen en haar gespreksgroep bezoeken in het Valeriusrondeel 
207. Als voormalig docente geeft zij op een boeiende wijze presentaties 
over wereldgeschiedenis en vertelt zij graag over alles wat met aardrijks-
kunde te maken heeft.
Informatie bij mevr. Bep Confurius, telefoonnummer: 010-4503046.

Verdeling activiteiten OSC en Stichting Hulpdienst
 
Activiteiten Vereniging:   Diensten Stichting Hulpdienst:

Bridge     Vervoer voor 50+
Geschiedenisgroep   Telefooncirkels 
Scootmobielgroep   Thuishulp
OSC culinair    Honden uitlaten
Leesgroep    Computerondersteuning
Fietsen     Klusjes in huis
     Administratieve ondersteuning
Zomerschool    Belastingformulieren, toeslagen
     Scootmobiel instructie
     Grip op Geld
     BWB *

OSC Activiteiten

Bridgeclub.
De bridgeclub bestaat op dit moment uit een gezellige groep van 18 per-
sonen, d.i. 9 paren.
Iedere maandag ontmoeten de spelers elkaar van 13.00 tot 16.00 uur in 
het Valeriusrondeel 207.
Informatie bij mevr. Lot Beumer, telefoonnummer: 010-4423002.

Scootmobielgroep.
Wij rijden per tocht een afstand van gemiddeld 18 km met een kruissnel-
heid van 8 tot 10 km/uur.
Halverwege is er altijd een pauze om iets te drinken en bij te praten. We 
worden begeleid door een aantal fietsers die ons helpen bij het overste-
ken en die bij u blijven tot er hulp komt als u onverhoopt pech krijgt. Onze 

Wat bieden u de OSC en SHC?
Nog altijd bereiken ons vragen over wat nu de beide naast elkaar bestaande orga-
nisaties OSC en SHC doen, met name wat de taakverdeling tussen die twee is.
Daarom lijkt het ons nuttig om de eerder gepubliceerde overzichten hieronder nog 
eens af te drukken.

* wat BWB inhoudt, wordt in de SHC-rubriek (pag 12) uiteen gezet



Beste OSC-leden.
Zijn er onder u die graag iets voor 
een ander willen doen maar niet 
weten wát, denk dan eens aan de 
BWB-service.
De BWB-service is één van de 
diensten van onze Hulpdienst en dit 
houdt in dat een vrijwilliger bij zelf-
standig wonende senioren op bezoek 
gaat of gaat wandelen/winkelen of 
boodschappen voor iemand doet.

De coördinator gaat de eerste keer al-
tijd samen met u bij een hulpvrager op 
huisbezoek om kennis te maken.
U bent als vrijwilliger verzekerd tij-
dens uw werk.
Als u ook in de vakantieperiodes be-
schikbaar bent is dat een pré.
Aanmelden kan bij de coördinator, Han 
Laugs tel. 010-4425634 of 
mailen naar  h.laugs@kpnplanet.nl
Tot ziens?
 Han Laugs

Stichting Hulpdienst
Capelle aan den IJssel

in samenwerking met 

OSC

Meer informatie over de hulpdienst is te vinden op:
www. hulpdienstcapelle.nl

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

0900 4503040

Betaalt u aan het CAK een eigen 
bijdrage?
En krijgt u volgend jaar een veel 
lager inkomen en/of vermogen?
Kijk dan goed na of uw eigen bijdra-
ge verlaagd moet worden.
Dit is het geval als uw inkomen en/of 
de vermogensbijtelling met
meer dan ca. € 2.600,- wordt ver-
laagd!

U kunt een nieuwe beschikking vragen 
in het jaar van wijziging, maar uiterlijk 

in het eerste kwartaal van het daarop-
volgende jaar.
Doet u dit niet, dan wordt de eigen 
bijdrage pas verlaagd na circa 
twee jaar. Dat kan u veel geld kosten!
Komt u er niet uit of weet u niet hoe u 
deze aanvraag moet doen? De belastin-
gaangiftehulp van de SHC kan u verder 
helpen.
Bel onze vertrouwde Hulpdienst en 
vraag ondersteuning:
Het nummer is: 0900 450 30 40
 Anneke Boerkamp

Let op uw CAK-eigen-bijdrage!!

BWB-service: een nieuwe dienst van de SHC?


