
Geachte lezer,
Op het moment van het ver-
schijnen van dit Nieuws-
bulletin hebben we nog een 
maandje te gaan tot de ver-
kiezing van de nieuwe Twee-
de Kamer op 15 maart aan-
staande. Wij hebben in dit en 
vorige bulletins getracht u 
een beetje wegwijs te maken 
in de wirwar van partijpro-
gramma’s en hopelijk heeft u 
dat geholpen bij het bepalen 
van uw keuze. Uiteraard heb-
ben we niet alle programma’s 
kunnen doorgeven want er 
doen wel 81 partijen mee aan 
deze verkiezing.
U kunt ook Stemwijzer 2017 
(vanaf begin februari) probe-
ren. Een gestructureerde vra-
genlijst om te bepalen welke 
partij of kandidaat het best 
bij U past en een vergelij-
king van partijprogramma’s. 
Daarnaast wijzen wij u op 
de Stemmentracker. Deze site 
geeft inzicht in het stemge-
drag van politieke partijen in 
de Tweede Kamer sinds 2012.
Ook dit Nieuwsbulletin staat 
weer vol wetenswaardighe-
den. Een oproep om U aan te 
melden als lid van de Bridge-
club, gezamenlijk eten, een 
nostalgische meezingmiddag 
eind februari en veel meer.
 Max Meiboom, voorzitter

De notitie gaat uit 
van de vitaliteit en 

kundigheid van Capel-
se ouderen. In 2040 is 
één op de vier bewoners 
van Capelle ouder dan 
65 jaar. “Vitale ouderen 
hebben de Capelse sa-
menleving veel te bieden 
en moeten actief oud(er) 
kunnen worden”, zegt 
wethouder Josien van 
Cappelle. “Veel ouderen 
willen zo lang moge-
lijk zelfstandig blijven 
wonen en waar moge-

lijk actief en betrokken 
zijn. Vanuit de gemeente 
willen we dit ondersteu-
nen.”
 
Leeftijdsvriendelijke 
gemeente
De groep vitale ouderen 
wordt groter en daardoor 
veranderen de behoeften 
van een groot deel van 
de Capelse bevolking 
op het gebied van wo-
nen, mobiliteit, indeling 
van de openbare ruimte 
en voorzieningen op het 

Aantal ouderen neemt komende jaren fors toe
Capelle wil leeftijdsvriendelijke

gemeente zijn
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De komende jaren neemt het aantal ouderen fors 
toe. Capelle aan den IJssel wil zich daar goed op 
voorbereiden en een leeftijdsvriendelijke gemeen-
te zijn waar bewoners van alle leeftijden op een 
prettige manier samenleven en zich thuis voelen. 
Dit staat in de notitie ‘Oud(er) worden in Capelle’, 
die is vastgesteld door het college.
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gebied van gezondheid, zorg en cul-
tuur. Wethouder Van Cappelle: “Een 
leeftijdsvriendelijke gemeente heeft 
aandacht voor alle aspecten in het leven 
van een oudere. Voldoen deze zaken in 
Capelle? Is er meer nodig? We willen 
graag weten waar behoefte aan is.”
Kwetsbare ouderen
De gemeente heeft ook de groep kwets-
bare en/of hulpbehoevende ouderen 
goed in het vizier. Deze ouderen wordt 
zoveel mogelijk oplossingen ‘op maat’ 
aangeboden. Daarnaast krijgt ook het 
onderwerp eenzaamheid speciale aan-
dacht. “Eenzaamheid komt veel voor 
bij ouderen. Mensen die een hoge leef-
tijd bereiken, krijgen vaak een steeds 
kleiner sociaal netwerk”, aldus Van 
Cappelle. “Dit is van invloed op het 

welbevinden en kan zelfs leiden tot ge-
zondheidsproblemen. We willen onder-
zoeken of we met nieuwe woonvormen 
zoals een Thuishuis het gevoel van een-
zaamheid kunnen bestrijden.”
 
Inventarisatie
Gebruik makend van een checklist, 
die is opgesteld door de World Health 
Organisation wordt nog dit jaar een in-
ventarisatie per wijk uitgevoerd op de 
gebieden wonen, sociale veiligheid, 
welzijn, armoede, eenzaamheid, socia-
le cohesie, zorg en voorzieningen. Op 
basis hiervan wordt bepaald wat moet 
worden gedaan om te komen tot een 
leeftijdsvriendelijk Capelle. •
 Bron: Afd. Voorlichting, Gem. 
 Capelle aan den IJssel

Activiteiten
Bridge

Bridge is een kaartspel dat ook onder 
de noemer denksport geplaatst kan 
worden. Het spel vereist concentratie, 
geheugen en logisch denken en goede 
samenwerking tussen partners.
De OSC heeft al heel lang een bridge-
club. Iedere maandagmiddag wordt er, 
vanaf 13.00 uur, gespeeld. Plaats van 
handeling: Valeriusrondeel 207.
Wij zijn dringend op zoek naar 
nieuwe leden die het leuk vinden deze 
teamsport te beoefenen.
Uiteraard hoort een gratis kopje koffie 
of thee er bij (met een koekje) Kost het 
u, als OSC lid, dan helemaal niets? Ja-
wel het kost u per maandagmiddag een 
(1) euro. Die gaat in de pot en daarvan 
gaan we eens in de twee drie maanden 
uit eten.

Waar hebben we het over?
Voorbeeld van een bieding

(Noord = deler):

 Noord      Oost      Zuid          West
  pas          1 ♥︎      doublet         3 ♥︎
  3 ♠︎           pas        4 ♠︎             pas
  pas           pas

Noord-Zuid willen proberen tenminste 
10 slagen te maken met schoppen als 
troef. Noord, die als eerste schoppen 
bood, wordt leider. Zuid’s doublet 
werd door het 3 ♥︎  bod van west opge-
heven.
Klinkt ingewikkeld maar ja het is 
denksport, teamsport.
Laat u uitdagen en bel Lot Beumer 
voor een afspraak op 0628981914.
P.S. Als u nu denkt: bridgen lijkt me 

leuk maar ik kan het niet, dan gaan 
we dat voor u oplossen. Bel Lot Beu-
mer als beginneling en wij zorgen dat 
er iemand gevonden wordt die u de 
basisbeginselen van dit 150 jaar oude 
spel gaat bijbrengen (Uiteraard ook 
weer een service van de OSC)
 Max Meiboom, voorzitter

Bingo
Wij wisten al, dat er veel interesse was 
in Bingo, maar wij hadden niemand 
die dat zou kunnen organiseren. 
Intussen hebben wij toch iemand 
gevonden, die hierin het voortouw zou 
willen nemen.
Wij denken nu dat wij een aantal 
malen per jaar een bingo zouden kun-
nen organiseren, bijv een Paasbingo, 
Herfstbingo, Kerstbingo, etc.
Wij zouden graag wat precieser willen 
weten voor hoeveel mensen wij deze 
activiteit moeten gaan opstarten
Dus als u hiervoor belangstelling 
heeft, geeft u zich dan op bij Han 
Laugs, 010-4425634 of mailen naar  
h.laugs@kpnplanet.nl 

‘t Fietsbelletje
In diverse opzichten de meest ac-
tieve van de OSC-activiteiten is de 
fietsclub die bekend staat onder de 
naam: ’t Fietsbelletje.
De club komt tweemaal in de week 
bijeen, elke dinsdag en donderdag, het 
hele jaar door. Er wordt om 9.30 uur 
verzameld in de Vijverhof. Daar wordt 
onder het genot van een kopje koffie 
overlegd over het reisdoel. Om 10.00 
uur wordt vertrokken voor een tocht 

Dementia-app
Zorgt u voor iemand met dementie? 
Dan kunt u nu gratis een toegangs-
code ophalen voor de Dementia-App 
bij het Wmo-loket in het gemeente-
huis en het Welzijn- en Zorgplein 
in Schenkel. De gemeente verstrekt 
maximaal 500 gratis toegangscodes.
Deze app kan nuttig zijn voor mensen 
met dementie en hun directe omge-
ving. Het contact via de app bevordert 
bovendien sociale contacten. U heeft 
er een iPad of andere tablet voor no-
dig. De app bevat naast een agenda en 
informatie voor de betrokkenen nog 
diverse handige en leuke fincties. Ook 
kunt u ermee beeldbellen.
Wilt u meer weten of de app downloa-
den? Ga dan naar
http://www.capelleaandenijssel.nl
/e-loket/producten-en-dien-
sten-abc_3733/product/demen-
tia-app_1705.html .
 Bron: Afd, Voorlichting Gem. Capelle
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van meestal zo’n 45 kilometer lang 
diewordt afgelegd met een snelheid 
van 15 km.
Er wordt gepauzeerd voor de lunch. 
De club is dan weer terug om onge-
veer 14.30 uur.
Tot voor kort stond het geheel onder 
leiding van Jan Eijke. Deze heeft 
echter om gezondheidsredenen de 
coördinatie van deze activiteit moeten 
neerleggen. Dat is heel jammer; zijn 
inzet hiervoor werd zeer gewaardeerd.
Er is een opvolger gevonden in de 
persoon van Lies van Eenbergen. Zij 
is geen onbekende, want zij fietst al 
geruime tijd enthousiast mee.
Als u er van houdt om op uw fiets of 
e-bike door Zuid Holland te toeren, 
ga dan gerust eens mee, dan merkt u 
vanzelf hoe u deze sportieve activiteit 
met gezelligheid kunt combineren. 

Zin in een eetclub?
Bent U goed ter been, reist nog zelf-
standig  met het openbaar vervoer door 
Rotterdam en maakt u andere steden 
ook nog wel onveilig? Hebt u af en 
toe zin om eens lekker uit eten te gaan 
maar wil dat niet op zijn of haar eentje 
doen, of wilt u graag met een groepje 
op stap? Dan kunnen wij u de vorming 
van een eetclubje aanraden! Een en 
ander op basis van mijn ervaringen op 
dit gebied. Een vriendin klaagde over 
het niet meer uit-eten kunnen gaan als 
alleenstaande, terwijl uit-eten gaan zo 
leuk en lekker kan zijn. Wij hebben 
dat opgelost door met enige regelmaat 
samen uit eten te gaan. Inmiddels be-
staat onze eetclub uit 4 leden, het werd 
gewoon zwaan-kleef-aan. De OSC 
kan als u dat wil, een soort koppelaar 
zijn voor deze activiteit. Uit eten doe 

Lezing met muziek door 
Nanne van Hoytema

Op dinsdag 24 januari waren we 
voor de 2e keer bij elkaar aan het 
Valeriusrondeel voor een “muzika-
le” lezing. Ook deze keer werd een 
aantal componisten besproken en 
was hun muziek te beluisteren.
Een kleine samenvatting:
Johann Sebastian Bach , 1685 -1750, 
geb. in Eisenach. - Hij kwam uit een 
uitgebreide muzikale familie. Op zijn 
15e was hij al organist en kreeg toen 
hij 18 was zelfs een plaats aan het Hof 
van Weimar. Later werd hij ook nog 
koordirigent. Uit 2 huwelijken kreeg 
hij 20 kinderen.
Het meest bekend zijn zijn Johannes - 
en Matheuspassion; ook heeft hij ont-
zettend veel cantates geschreven. Een 
van de bekendste is Jesu joy of men’s 
desiring /Jesus Freude meines Lebens.
Franz Schubert ,1797 1828, geb. in 
Wenen. - Op 8 jarige leeftijd kreeg hij 
al zang  en vioolles Hij kon zo mooi 
zingen dat hij bij de Wiener Hofkapel-
le “Sängerknabe”werd. Hij is jong en 
arm gestorven en hij liet een vrouw en 
wel 17 kinderen na (ook arm dus).
Hij verbleef afwisselend aan het Hof 
van Wenen en Hongarije en heeft in 
zijn korte leven veel verschilende 
soorten stukken gecomponeerd, o.a. 
1000 liederen, waaronder de Erlkönig, 
het bekende Heideröslein, met tekst 
van Goethe en het Forellenkwintet.
Felix Mendelssohn- Bartholdy , 1809-
1847, geb. in Hamburg. - Een leuk 
weetje is dat deze componist ook heel 
verdienstelijk kon tekenen: in Scheve-
ningen maakte hij een tekening van de 
Kleine Groenmarkt. Hij was getrouwd 
met een Française en kreeg 5 kinde-
ren.
Werken van zijn hand zijn bijv. de 

je niet echt leuk in je eentje, met een 
groepje is het een stuk gezelliger. Mijn 
eetclubje heeft inmiddels Rotterdam 
flink afgeschuimd, dus ik heb een 
fikse documentatie van leuke tentjes 
en lekker eten tegen een hele redelijke 
prijs. Deze kennis wil mijn clubje best 
met u delen. 

Wie belangstelling heeft voor deze 
activiteit kan zich aanmelden voor een 
bijeenkomst in het Valeriusrondeel op 
dinsdag 21 (28) februari a.s. om 11.30 
uur. Gaarne ook aanmelden bij de 
Hulpdienst, telefoon 0900 – 450 30 40.
 Graag tot ziens, Anneke Boerkamp

hun maaltijden of van de Vijverhof, of 
van een andere leverancier die kant-
en-klaar maaltijden levert. Bij restau-
rants gaan eten is geen echte optie, 
omdat deze niet zijn ingericht op het 
ontvangen van groepen mensen met 
allerlei hulpmiddelen om vooruit te 
komen.
Wij zijn dus in gesprek gegaan met de 
Vijverhof  om te kijken of er mogelijk-
heden zijn om met een groep ouderen 
af en toe daar te gaan eten. 
Dat is dus geen probleem, het kan. Wij 
kunnen samen met de kok een menu 
samenstellen dat wat specialer is dan 

thuis en uiteraard een drankje met het 
hapje, voor een bedrag van ongeveer 
€ 15,--.  Ook kunnen wij beschikken 
over een ruimte die uitsluitend  voor 
onze vereniging is gereserveerd.  De 
leden van de OSC die in deze activi-
teit zijn geïnteresseerd kunnen  zich 
aanmelden bij de Hulpdienst, telefoon 
0900 – 450 30 40.
Wilt u meer informatie, dan kunt u 
zich ook    aanmelden voor een bijeen-
komst in onze ruimte aan het Valerius-
rondeel op dinsdag 28 februari a.s. om 
10.30 uur. En we zijn nog op zoek naar 
mensen die willen meehelpen bij de 
organisatie van deze activiteit, ook die 
zijn van harte welkom en ook gaarne 
aanmelden (zie boven).
 Graag tot dan, Anneke Boerkamp

Weer gezellig samen eten??
Dit is een van de wensen die is geuit 
door meerdere leden van onze vereni-
ging. Het was een van de activiteiten 
van de “oude ANBO”.
Met enige regelmaat kookte de kok 
van de “Rozenburcht” voor een aantal 
leden die het erg leuk vonden om met 
elkaar gezellig te gaan eten. Een beetje 
aangekleder dan de eigen dagelijkse 
kost als het kon. Door reorganisaties in 
de verschillende huizen is dit wat uit 
het zicht geraakt.
Het bestuur is aan de gang gegaan 
om te bekijken of deze activiteit weer 
opgepakt kan worden. Het enige huis 
waar nog wordt gekookt is de “Vij-
verhof”, de andere tehuizen betrekken 
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Financieel misbruik van ouderen kent 
vele vormen en gradaties. Zoals Linde, 
een 22-jarige studente die regelma-
tig bij haar 76-jarige tante Margreet 
langs gaat. Ze drinken samen koffie en 
vervolgens gaat Linde naar de super-
markt. Haar tante heeft het altijd prima 
gevonden dat haar nicht, als ‘arme 
student’, ook wat boodschapjes voor 
zichzelf doet.
Maar dat liep nogal uit de hand. Het 
ging kwaad tot erger tot Linde voor 
zichzelf regelmatig kleding kocht met 
het bankpasje van haar tante. Ze liep 

tegen de lamp toen de automatische 
afschrijvingen van haar tante geblok-
keerd werden omdat het saldo ontoe-
reikend was. 
Vooral kwetsbare ouderen
Er zijn meer vormen van financieel 
misbruik. Denk aan bankpasfraude, 
verkoop van eigendommen (zoals sie-
raden), diefstal uit huis (geld, spullen), 
gedwongen testamentswijziging of 
iemand financieel kort houden. Vooral 
kwetsbare ouderen worden het slacht-
offer. Ouderen die alleen wonen, ver-
eenzaamd zijn of aan dementie lijden. 
Of het nu gaat om hulp bij boodschap-
pen, verzorging of financiën, slacht-
offers zijn bijna altijd afhankelijk van 
degene die hen financieel misbruiken. 
Misbruikte ouderen durven zelf vaak 
niet aan de bel te trekken uit angst dat 
ze de hulp kwijtraken of ze zijn bang 
voor de confrontatie. Juist daarom is 
het zo belangrijk dat het onderwerp uit 
de taboesfeer komt. 

Zo kunt u helpen 
Signalen van financieel misbruik zijn 
divers. Het kan gaan om geldgebrek, 
betaalachterstanden (huur, energie, 
rekeningen), onverklaarbare geld-
opnames of om de verdwijning van 
waardevolle spullen uit huis. Ook bij 
brieven van incassobureaus is waak-
zaamheid geboden. Als u vermoedt dat 
een oudere financieel wordt misbruikt, 
is het goed om erover te praten. Dit 
kan moeilijk zijn, omdat meestal niet 
duidelijk is wat er precies aan de hand 
is. Daarnaast kan een slachtoffer het 
probleem verborgen willen houden. 
Door erover te praten, kunt u samen 
de volgende stap bespreken of een op-
lossing bieden. U kunt ook bellen met 
Veilig Thuis voor hulp en advies.

Voorkomen beter dan genezen
Ouderen die nog in goede gezondheid 
zijn, doen er verstandig aan om voor-
uit te denken. Hoe wilt u uw financiële 
zaken regelen als het straks misschien 
wat minder gaat? Wie gaat de finan-
ciën beheren, wie doet de boodschap-
pen en hoe worden die dan betaald? 
Bespreek dat nu al met een vertrou-
wenspersoon. Of leg uw wensen bij de 
notaris vast. Daarnaast bieden banken 
kant-en-klare diensten aan om finan-
cieel misbruik te beteugelen. Denk 
dan aan het maken van afspraken over 
machtigingen op de eigen bankreke-
ning, zogenaamde ‘zakgeldrekeningen’ 
en opnamelimieten. 

Praat erover
Over financiële uitbuiting van ouderen 
praten? Bel voor tips en advies met 
Veilig Thuis via 0800-2000 of bezoek 
www.vooreenveiligthuis.nl.

Kwetsbare ouderen
risicogroep voor

financieel misbruik
Wanneer ouderdom met gebreken 
komt en ouderen hulp van anderen 
nodig hebben, komt financieel mis-
bruik vaker voor dan u denkt. Daar 
kunnen we met zijn allen wél wat aan 
doen. Daarom heeft staatssecretaris 
Van Rijn vorige maand een landelij-
ke campagne gestart tegen financieel 
misbruik van ouderen.

Hochzeitsmarsch en de Midzomer-
nachtdroom, een vioolconcert. HIj 
heeft Bach’s Matheuspassion, die 
allang weer vergeten was, weer doen 
herleven waardoor die pas zijn grote 
bekendheid kreeg.
Ferenc(Franz) Liszt, 1811 1886, geb. in 
Bayreuth. - Liszt was een begenadigd 
pianist, hij kreeg les van Carl Czerny. 
De vader van Liszt was cellist in een 
orkest o.l.v. Haydn. Hij schreef 19 
Hongaarse rapsodieën, etudes, sonates 
en 2 pianoconcerten. Hij werd beïn-
vloed door zijn tijdgenoten Paganini, 
Berlioz en Chopin.
De meeste tijd bracht hj door aan het 
Hongaarse Hof, was later ook in Parijs 
en Londen en kreeg een adellijke titel.
Hij kreeg 2 dochters waarvan er één 
trouwde met Richard Wagner.
Bedrich(Friedrich) Smetana, 1824-
1884, geb. in Tjechoslowakije - Hij 
was een leerling van Liszt en volgde 
het conservatorium in Praag. Later be-
gon hij een eigen muziekschool die ge-
financierd werd door Liszt, ook werkte 
hij als dirigent ,o. a. in Zweden.
Bekend van hem is een gedeelte uit 
zijn grote werk Mijn Vaderland, nl. 
Die Moldau, over de rivier die door 
Praag stroomt, en een opera “Die 
verkaufte Braut”. Hij werd op latere 
leeftijd doof en geestesziek en stierf in 
een inrichting.
Zoals u ziet , naast mooie muziek om 
van te genieten ook allerlei wetens-
waardigheden.
Schroom niet en kom eens luisteren.Op 
21 maart en 23 mei zijn de volgende 
lezingen van 14 -16 uur aan het Valeri-
usrondeel 207.
Kosten: € 2,50, inclusief koffie of thee.
U kunt zich opgeven bij Han Laugs,
tel 010 4425634 of mail naar
h.laugs@kpnplanet.nl 
 Han Laugs

Muzikale Reis
uitgesteld

In het vorige Nieuwsbulletin werd 
een voorstelling aangekondigd met 
verhalen en muziek van de jaren 50 
en 60 van de vorige eeuw onder de 
titel “Muziek en Verhaal”.

Door overmacht zijn we echter ge-
noodzaakt dit evenement, dat plaats 
zou vinden op 24 februari, door te 
schuiven naar het najaar.

Excuus daarvoor, maar wat in het 
vat zit...
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Verkiezingen in 2017:
Wat kunnen wij van de politieke partijen verwachten?

In dit laatste deel van de reeks artikelen over de politieke partijen en hun plannen 
willen wij het tweetal onder de loep nemen, dat ooit met elkaar om de hoofdrol op 
het politieke toneel streed: het CDA en de PvdA. Tegenwoordig lijken beide  - en 
vooral de laatste - meer naar de achtergrond te zijn verschoven, maar maar na-
tuurlijk willen zij heel graag zoveel mogelijk verloren terrein terug winnen.

Van het CDA kregen wij een ant-
woord waarin, zoals wij ook gevraagd 
hadden, puntsgewijs uiteen werd ge-
zet wat deze partij voor ouderen in 
petto heeft.

Koopkracht
Het CDA wil ouderen compenseren 
voor koopkrachtverlies. Zeker ouderen 
met geen of een klein pensioen moeten 
gecompenseerd worden
Werk
Ouderen moeten meer kans krijgen op 
de arbeidsmarkt, het moet voor werk-
gevers aantrekkelijker worden om ou-
deren aan te nemen. Maar: voor oudere 
werklozen (60+) vindt het CDA dat de 
sollicitatieplicht moet verdwijnen. Als 
iemand zich inzet als vrijwilliger of 
mantelzorger, moet de sollicitatieplicht 
vervallen en de uitkering behouden.
Pensioen
Het CDA wil dat het pensioenstelsel 
toekomstbestendig moet worden ge-
maakt. Daarbij moeten de goede punten 
uit het huidige stelsel worden behouden: 
solidariteit tussen generaties, een gelijk 
speelveld voor alle werkenden, verplicht 
pensioensparen en risico’s verdelen. We 

gaan niet met ons pensioen gokken! Ook 
wil het CDA dat de Europese Centrale 
Bank wordt beperkt in haar mogelijk-
heden om de rente kunstmatig laag te 
houden door grootschalige opkooppro-
gramma’s. Dat opkopen is namelijk niet 
goed voor onze pensioenfondsen. Ook 
moet Nederland zelf blijven  beslissen 
over pensioenfondsen, dat moeten we 
niet aan Europa overlaten.
Belasting op sparen
Het CDA wil de spaarbelasting verla-
gen. Vooral ouderen met wat spaargeld 
profiteren hiervan. Het is echt onrecht-
vaardig dat u wordt aangeslagen voor 
4% rente, terwijlu nauwelijks rente op 
spaarrekeningen krijgt!
Schenken
Het CDA wil dat het voor ouders en 
grootouders makkelijker wordt om be-
lastingvrij te schenken aan (klein-)kin-
deren voor de aanschaf van een huis. 
Waardering
Het CDA wil meer waardering voor ou-
deren. Ook eenzaamheid onder ouderen 
moet worden aangepakt, daarvoor moet 
een actieplan komen.
Ouderenzorg
Er moeten meer handen aan het bed in 
de langdurige ouderenzorg. Onze meest 
kwetsbare ouderen worden met liefde 
verzorgd, maar het aantal handen aan 
het bed is gewoon te weinig. Daarom 
trekt het CDA hier geld voor uit.
Eigen risico zorg

Het eigen risico in de zorg is de laatste 
jaren explosief gestegen. Het CDA wil 
een forse verlaging van het eigen risico. 
Huisartsenbezoek blijft buiten het eigen 
risico.
Opa en oma
Het CDA wil dat ouderen hun kleinkin-
deren kunnen blijven zien als ouders 
scheiden. De rol van grootouders bij de 
opvoeding van kinderen is belangrijk!
 Wendy Duyvestijn
 Afd. Voorlichting CDA

De PvdA reageerde met een verwij-
zing naar het partijprogramma dat 
op hun website is gepubliceerd. Het 
is niet moeilijk om onder de kopjes 
“Zorg en gezondheid” en “Goede 
zorg en een fijne oude dag” een aantal 
punten te vinden die senioren belang-
rijk zullen vinden.

Ouderenzorg
Nederland wordt ouder, en vaak ook ou-
der in goede gezondheid. Ouderen zijn 
daarnaast langer dan voorheen gesteld 
op hun zelfstandigheid, en de PvdA 
vindt dat die ontwikkeling ondersteu-
ning verdient.
Daarom organiseren we de zorg dicht-
bij mensen en persoonlijker, zodat we 
zorg op maat kunnen leveren vanuit 
hun eigen gemeente. Ook geven we de 
wijkverpleegkundige de ruimte om een 
belangrijke rol te vervullen, dichtbij ou-
deren en hun familie. Voor senioren die 
om niet meer in staat zijn om thuis te 
wonen blijft er altijd een plek in een zor-
ginstelling beschikbaar. We vinden dat 
persoonlijke zorg en kleinschaligheid 
daarbij de norm is.
We willen 300 miljoen euro extra inves-
teren in de ouderenzorg. We willen in 
verpleeghuizen de zogenoemde Hugo 

Borstnorm invoeren: er komt extra ver-
plegend personeel voor een liefdevolle 
oude dag. Dat betekent meer personeel, 
betere opleidingen en meer aandacht 
aan bewoners. Daarvoor vragen we van 
inkomens boven de 150.000 euro een 
extra bijdrage via de inkomstenbelas-
ting
Geen doorgeslagen marktwerking  
De marktwerking in de zorg heeft niet 
bijgedragen aan meer kwaliteit voor de 
patiënt. Daarom willen wij hieraan een 
einde maken. Zorgverzekeraars mogen 
niet langer concurreren met allerlei po-
lissen, wij willen één uniforme basisver-
zekering. Verzekeraars werken dan in 
elke regio samen om de patiënt de beste 
zorg te kunnen bieden. Voor deze verze-
kering geldt een verbod op reclame en 
marketingactiviteiten. Verzekeraars mo-
gen niemand weigeren. En als ze willen 
concurreren, is dat nog op kwaliteit of 
de aanvullende verzekering.
Huisartsen en anderen die werken in de 
zogeheten eerstelijns zorg mogen meer 
met elkaar samenwerken, daar passen 
we de Mededingingswet op aan. Ze krij-
gen meer taken die nu nog door zieken-
huizen worden uitgevoerd, om de zorg 
dichtbij te houden. We blijven hiervoor 
ook investeren in de wijkverpleegkun-
digen. En tot slot hoort bij de zeer spe-
cialistische zorg van de academische 
ziekenhuizen de marktwerking ook te 
worden geschrapt.

Afschaffen van het eigen risico 
Het is tijd dat het zorgstelsel weer het 
publieke belang dient. Het eigen risico 
heeft niet bijgedragen aan een efficiën-
tere en betere zorg, maar zorgde er wel 
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in samenwerking met OSC

Aan het begin van het jaar is het een 
goed gebruik om nog eens terug te kij-
ken naar het afgelopen jaar en wat er 
aan werk is verzet. Het is zeker geen 
compleet jaaroverzicht van alle on-
derdelen omdat dit een te lang verhaal 
zou worden.
- De telefoonwachten zijn via het cen-
trale nummer 18.500 keer gebeld, is, 
verreweg het meest voor het onderdeel 

vervoer. In het afgelopen jaar zijn er 
17.500 ritten uitgevoerd, waarvan cir-
ca 75% binnen de gemeente waarvan 
circa 25% naar het IJsselland zieken-
huis. De 28 chauffeurs van de Hulp-
dienst hebben voor een groot aantal 
senioren binnen Capelle maar liefst 
circa 300.000 km afgelegd tot grote 
tevredenheid van de gebruikers.
 vervolg op pag. 12

Hulpdienst Capelle
In Nieuwsbrief nummer 3/2016 is in een uitgebreid artikel aandacht besteed 
aan de vrijwillige telefoonwachten van ons centrale telefoonnummer 0900 450 
30 40. Artikel gemist? Dan kunt u dit alsnog vinden in Nieuwsbrief 3/2016 
via de website van SHC/OSC: http://www.hulpdienstcapelle.nl/nieuwsbrief/ 
Dankzij dit artikel hebben zich twee vrijwilligers voor deze functie aangemeld 
die naar verwachting binnenkort aan de slag kunnen gaan.
Ik heb het al eerder aangeven: zonder vrijwilligers zouden wij het centrale 
meldpunt van de Hulpdienst niet in stand kunnen houden.
Uiteraard geldt dat niet alleen voor dit onderdeel. 

voor dat mensen met een lager inkomen 
en chronisch zieken de zorg gingen 
mijden. Dat is onwenselijk en daarom 
schaffen we het eigen risico af. We be-
talen dit met zijn allen door een kleine 
toeslag op de belastingtarieven.
Mantelzorg
De PvdA heeft grote waardering voor 
mantelzorgers die veel en intensieve 
zorg voor hun naasten op zich nemen. 
De PvdA wil hen beter ondersteunen, 
zodat ze niet overbelast raken en zij 
werk, zorg en gezin beter kunnen com-
bineren. Wij willen hun werk verlichten 
met de zogeheten respijtzorg en mantel-
zorgverlof en hen actief wijzen op deze 
mogelijkheden. Minderjarige kinderen 
die mantelzorgtaken uitvoeren verdie-
nen speciale aandacht.
In een keukentafelgesprek wordt samen 
met de gemeente en andere betrokke-
nen besproken welke zorg vrienden, 
familie of buren kunnen bieden. Profes-
sionele zorg wordt daarop afgestemd. 
Zorgverleners moeten familieleden en 
mantelzorgers serieus betrekken bij 
deze gesprekken. Moderne communi-
catiemiddelen als e-consulten, telemo-
nitoring en beeldbellen kunnen verlich-
ting bieden, zodat de mantelzorger niet 
steeds hoeft te reizen. .
Mantelzorg is nooit verplicht. Er blijft 
een vangnet voor hen die geen netwerk 
hebben of een netwerk hebben dat niet 
kan voorzien in de gewenste ondersteu-
ning.
Er komt een flexibele AOW
Een goede oude dag hoort tot de zeker-
heden van Nederland. De AOW stijgt 
daarom ieder jaar met de lonen mee. 
Bij de verhoging van de AOW tot 67 
jaar hebben we steeds gezegd dat niet 
iedereen kan of wil stoppen op dezelf-
de leeftijd. het is niet gelukt om mensen 
met een zwaar beroep of zij die vijftig 
jaar hadden gewerkt te ontzien.  Daarom 

komt er nu een flexibele AOW. Ieder-
een krijgt de keuze tot drie jaar eerder 
te stoppen tegen een redelijke korting 
waarbij we niemand door het minimum 
laten vallen.
Pensioenstelsel wordt sterker
We passen het pensioenstelsel aan de 
huidige tijd aan om het daarmee sterker 
te maken. Ouderen krijgen meer inko-
menszekerheid. Er komen minder stren-
ge dekkingseisen, waardoor afboeken 
van aanvullende pensioenen zoveel mo-
gelijk wordt voorkomen en de zogehe-
ten indexatie weer binnen bereik is. Hoe 
dichter je bij je pensioen zit, hoe ze-
kerder de uitkering wordt. En ZZP’ers 
bouwen ook pensioen op tot de sociale 
premiegrens.
Chronisch zieken en gehandicapten
De PvdA wil dat iedereen mee kan doen. 
Mensen moeten onderwijs kunnen vol-
gen, zelfstandig kunnen wonen, gebou-
wen kunnen betreden en zonder proble-
men met het openbaar vervoer kunnen 
reizen. Wanneer mensen hulp nodig 
hebben, moet deze zoveel mogelijk 
passen bij de behoeftes van de mensen. 
We zijn daarom voor de ‘Agenda 22’, 
het actieprogramma voor de uitvoering 
van het VN-verdrag voor rechten van 
mensen met een beperking. Hierdoor 
komt de toegankelijke samenleving 
weer een stap dichterbij. Een sterke sa-
menleving waarin mensen elkaar overal 
tegenkomen en een handje helpen als 
dit nodig is. De overheid geeft het goe-
de voorbeeld. Publieke en collectief ge-
financierde instanties worden verplicht 
om alle informatie digitaal toeganke-
lijk te hebben voor mensen die blind of 
slechtziend zijn. Dat geldt ook voor de 
beschikbaarheid van gebarentaal voor 
mensen die doof of ernstig slechthorend 
zijn.
 Bron: website PvdA

De Stichting Hulpdienst Capelle 
(SHC) en de Onafhankelijke Senio-
renvereniging Capelle (OSC) zijn for-
meel twee afzonderlijke organisaties. 
Dit is noodzakelijk om administratieve 
redenen. Zij zijn echter nauw met el-
kaar verweven.
Een aantal bestuursleden van deze twee 
organisaties heeft zitting in beide bestu-
ren. De vergaderingen ervan zijn sinds 
kort gecombineerd, zodat de leden van 
elkaars besluiten op de hoogte zijn.
De OSC en SHC hebben vrijwilligers 
nodig om de dienstverlening en activi-
teiten in stand te houden. De bestuurs-
leden van beide onderdelen kunnen or-
ganiseren en plannen bedenken zoveel 

zij willen, maar voor de uitvoering er-
van zijn vrijwilligers onmisbaar.
Velen denken dat vrijwilligerswerk 
heel veel tijd kost, maar dat valt erg 
mee. Vaak gaat het om enkele uren per 
maand/week en kunt u de tijd zelf inde-
len, al of niet vanuit huis. Vrijwilligers-
werk kan bovendien heel veel voldoe-
ning geven.
Ik hoop dat u we een reactie van u mo-
gen ontvangen om gezamenlijk te kijken 
of we een vrijwilligerstaak taak hebben 
waarin u uw ei kwijt kunt. Vele handen 
maken licht werk.
Reacties kunt u doorgeven via 0900 
450 30 40 waarna u uiteraard zo spoe-
dig mogelijk wordt teruggebeld.



Een andere gewilde dienst is de Hulp bij het 
Belastinginvullen. Binnenkort moet dat weer 
gebeuren en de ruim 400 mensen die daarvan 
vorig jaar gebruik maakten, zijn hierover per 
brief geïnformeerd. Vanaf 10 februari 2017 
kunt zich weer aanmelden, uitsluitend via het 
centrale telefoonnummer van de Hulpdienst 
0900 450 30 40. De vier belastinginvullers 
zijn weer bijgeschoold; zij zullen vanaf begin 
maart hier weer handenvol werk aan hebben.
- Verder hebben we de hondenuitlaatdienst 
die er mede toe bijdraagt dat bij tijdelijke 
problemen de hond toch thuis kan blijven. 
Het opstellen van de uitlaatschema’s is geen 
sinecure en er zijn relatief veel vrijwilligers 
nodig om die goed te kunnen invullen.
- Het onderdeel BBW (boodschappen, be-
zoekje, wandelen) is wat vrijwilligers betreft 
onderbemenst. Het gaat vaak om een uurtje 
in de week of een paar boodschappen mee-
nemen. Denkt u er over na of u zich hiervoor 
wilt inspannen. Het is toch een kleine moeite 
als u zelf nog redelijk goed ter been bent om 
iets voor een ander die niet zo mobiel is te 
kunnen doen.
- Bij de Hulpdienst bestaat ook een telefoon-
cirkel waarover hiernaast meer te lezen is. Er 
waren dit jaar 18 deelnemers. In twee geval-
len was het nodig snel daadwerkelijke hulp in 
te schakelen.
Met dit kijkje in de keuken van de Hulpdienst 
hoop ik u duidelijk gemaakt te hebben dat de 
geboden diensten geen overbodige luxe zijn.

Wilt u meer weten over de Hulpdienst en 
Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle? 
Neem dan ook eens regelmatig een kijkje op 
de website van deze twee organisaties die is 
te vinden onder:
http://www.hulpdienstcapelle.nl
 Ben Pleij

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

Telefooncirkel
Vindt u het prettig om ’s mor-
gens even contact te hebben 
met iemand, geef u dan op 
voor de telefooncirkel.
Wat is een telefooncirkel?
Een telefooncirkel bestaat uit 
maximaal zes personen, die 
elkaar iedere morgen tussen 
8:30 en 8:45 uur opbellen om te 
horen of alles in orde is en om 
even een praatje te maken.
De cirkels worden begeleid 
door een team van vrijwilligers 
van de Stichting Hulpdienst 
Capelle aan den IJssel. Deelna-
me is kosteloos.
Ook kunt u dan eens in de zes 
weken deelnemen aan een 
gezellige koffieochtend met 
de andere deelnemers en de 
vrijwilligers.
Zo heeft u ook persoonlijk con-
tact met degenen uit uw cirkel.
Als de telefoon niet beantwoord 
wordt neemt de vrijwilliger 
contact op met degene, die uw 
sleutel heeft om te gaan kijken 
wat er aan de hand is en even-
tueel hulp in te schakelen.
Voorwaarde voor deelname aan 
de telefooncirkel is dat er twee 
sleuteladressen zijn.
Informatie en aanmelding via
0900 450 30 40 van de 
Stichting Hulpdienst Capelle 
aan den IJssel
 Rikie van Hecke


