
Beste medeleden,

Welnu, de eerste zomer van 2018 is 
achter de rug. Het leven kon zich weer 
even buiten 
afspelen en de 
natuur verschoot 
in rap tempo 
van bruinig naar 
zachtgroen. Ik 
ben benieuwd 
wat de aange-
kondigde regen 
daar nog aan zal 
toevoegen. 
Sommigen van 
u hebben al vol-
op geprofiteerd 
van het mooie 
weer. De scoot-
mobiel groep 
is er al weer 
twee keer op uit 
geweest.
Inmiddels is de 
jaarlijkse ledenvergadering achter de rug.
Het bestuur is zeer verheugd dat onze 
secretaris heeft besloten, voorlopig, 
aan te blijven. Goed nieuws is ook dat 
het bestuur is versterkt met een ervaren 
kracht. Frits Hartman is bij acclamatie 
benoemd en heeft zich meteen on-
derscheiden door namens U allen een 

workshop ledenwerving bij te wonen 
in Alkmaar. 
Het succesnummer van onze vereni-
ging is weer in aantocht: de Zomer-

school. Binnenkort 
volgt het program-
ma met een scala 
aan activiteiten, die 
er voor zullen zor-
gen dat u in de stille 
zomervakantie niet 
op een houtje hoeft 
te bijten. Deelne-
men is leuk maar 
organiseren ook. De 
organisatoren van 
de Zomerschool 
kunnen Uw onder-
steuning zeer ge-
bruiken. Niet voor 
2018 natuurlijk dat 
is klaar maar wel 
voor 2019. Als u 
wilt weten wat het 
betekent om de 

zomerschool 2019 mee te helpen orga-
niseren, dan kunt u dat vragen aan onze 
penningmeester: Walter Schoemaker. 
We vertrouwen op massale aanmel-
ding.
Ik wens u, na de eerste zomer, een 
fantastische lente.
 Max Meiboom, voorzitter
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en weer gegaan?

Jaargang 3             Nummer 3             juni 2018

NIEUWS
BULLETIN



Leeskring
De leeskring komt negen keer per 
jaar (niet in de zomermaanden) 
bijeen op de tweede dinsdag van de 
maand van 13.45 tot 15.15 uur 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 gezamen-
lijk 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.

Er is weer plaats voor nieuwe leden.
Kom gezellig meedoen en kijken of 
het iets voor u is.
 Ilse Jonker
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Muziekmiddag op 4 april 2018
verzorgd door Nanne van Hoytema.

Georg Friedrich Telemann – 1681-
1767
Geboren in Maagdenburg, als zoon 
van een diaken.
Hij werd al op jonge leeftijd orga-
nist in Leipzig in de Thomaskirche 
en later directeur van de opera 
aldaar. Hij werkte ook aan het Hof 
als Kapellmeister, daar raakte hij 

bevriend met Bach en een zoon van 
Bach, Carl Philip, werd zijn pete-
kind.
 Hij was getrouwd, later geschei-
den, zijn vrouw liep bij hem weg en 
liet hun kind en gokschulden achter.

Telemann is vooral bekend door 
zijn Tafelmuziek, verder heeft hij 
veel Passiemuziek geschreven en 
ook opera’s. Hij was tijdens zijn 
leven al een bekend componist.

Manuel de Falla - 1876 – 1946
Geboren in Cadiz, ongehuwd.
Tijdens zijn studie raakte hij geïnte-

resseerd in Spaanse muziek, o.a. de 
flamenco.
Bekend van hem is “Granada” en 
een korte opera genaamd “Het le-
ven is kort”, in Andalusisch dialect 
geschreven.

We genoten weer van mooie muziek en kwamen en passant heel wat 
bijzonderheden te weten over diverse componisten.

En nu weer geduld hebben tot in het najaar.
Hier volgt een kort verslag.

Repaircafé Capelle
Wat doe je met een broodrooster, 
dat het niet meer doet? Met een fiets 
waarvan het wiel aanloopt? Weggooi-
en? Mooi niet! Je kunt ermee naar het 
Repaircafé.
Daar staan diverse vaklieden klaar, 
bijvoorbeeld elektriciens, een fietsen-
maker, etc. Zij helpen bij alle mogelijke 
reparaties tegen vrijwillige bijdrage . 
Het Repaircafe Capelle is geopend van 
14:00 tot 17:00 elke donderdagmiddag 
in Buurthuis de Fluiter en elke eerste 
zaterdag van de maand in het Huis van 
de Wijk in Schollevaar.
 Bron: www.repaircafecapelle.nl 
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In Parijs leerde hij Debussy en 
Ravel kennen, hij schreef daar o.a. 
muziek voor een ballet en de Ritue-
le Vuurdans.
Hij werd tijdens het regime van 
Franco verbannen naar Argentinië, 
waar hij ook is overleden.

Richard Strauss – 1864-1949
Geboren in München, getrouwd 
met een zangeres, zij kregen een 
zoon.
Op 4 jarige leeftijd kreeg hij pia-
nolessen, vier jaar later vioolles en 
schreef hij zijn eerste composities, 

w.o. de Festmarsch. In 1884 werd 
hij 2e Kapellmeister in Meiningen, 
naast Hans von Bülow, hij was 

gastdirigent in Weimar, München 
en Berlijn. Later leidde hij de 
Weense Staatsopera.
Zijn muziek was vrij modern voor 
die tijd; hij schreef vooral roman-
tische muziek,  hij moest niets 
hebben van de muziek van bijv. 
Wagner. 
Enkele werken: de opera’s Salomé 
en de Rosenkavalier en de sym-
fonische gedichten Don Juan, Tijl 
Uilenspiegel en een Heldenleben 
( opgedragen aan Willem Mengel-
berg, die toen leider was van ons 
Concertgebouworkest).
Also sprach Zarathustra, ook een 
bekend werk, werd in 2001 als 
filmmuziek gebruikt in een Star 
Wars film.
In 1917 richtte hij de Salzburger 
Festspiele op, samen met Hugo 
von Hoffmansthal. Hij heeft ook 
bijgedragen aan de verbetering van 
de maatschappelijke positie van de 
componisten van zijn tijd.

Johann Strauss jr. - 1825-1899
Geboren in Wenen, geen familie 
van Richard Strauss.
Zijn vader Joh. Strauss sr. (De 
Radetzky mars) en broers Joseph en 
Eduard componeerden ook, maar 
Johann jr. was veruit de beste. Met 
name Eduard was nogal jaloers op 
zijn broer. Zijn vader wilde eigen-
lijk niet dat hij musicus werd en 
daarom studeerde hij stiekem viool 

en nadat zijn vader het gezin verliet, 
kon hij pas gaan componeren en 
kreeg toen ook een eigen orkest.
Johann jr. werd ook wel de ko-
ning van de wals en de operette 
genoemd; hij componeerde 479 

walsen, marsen en polka,s, w.o. An 
der schönen blauen Donau, Morgen-
blätter, Wiener Blut, Kaiserwalzer 
en het Harry Lime thema.
Hij heeft de wals van dansmuziek 
naar concertmuziek getild. Joh. 
Brahms, waarmee hij bevriend was, 
waardeerde en speelde ook zijn 
muziek.
De bekendste operettes zijn Der 
Zigeunerbaron en Die Fledermaus. •
 Han Laugs

VGZ en gezondheids-
zorg

Via de FASv ontvingen wij van 
de VGZ opmerkelijk nieuws op 
het gebied van gezondheid, dat 

wij u niet willen onthouden.
Langer, gelukkiger én gezonder 
leven... wie wil dat nu niet? En het 
kan! Er zijn regio’s op aarde waar 
dat echt zo is.

Deze gebieden noemt men ‘blue 
zones’, omdat ze soms aan zee lig-
gen. In een ‘blue zone’ leven men-
sen gezonder, langer en gelukkiger.

Dat komt omdat deze mensen:
 • de hele dag bewegen
 • een doel of passie hebben
 • terugschakelen
 • zich nooit meer dan 80% vol    
eten
 • vooral plantaardig eten
 • regelmatig (een beetje!) wijn 
drinken...
 • in een gezonde omgeving verke-
ren
 • spiritueel zijn
 • de familie voorop zetten.

Voor meer informatie, kijk eens op 
www.vgz.nl/bluezone
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“Aan Tafel” in de Vijverhof
Al diverse malen zijn wij met elkaar gezellig uit eten geweest in de Vijverhof.
De maaltijden waren uitstekend verzorgd; de gerechten smaakten heerlijk.
Jammer genoeg konden we op vrijdag 13 april niet “Aan Tafel”, omdat de keuken in 
de Vijverhof verbouwd werd. We kregen dat nieuws pas laat te horen, zodat het he-
laas niet meer mogelijk was om iedereen daarvan op tijd op de hoogte te brengen.

Wilt u ook een keer mee eten?
De volgende “Aan Tafel” is op vrijdag 22 juni.
U kunt zich nu al aanmelden bij de Hulpdienst, tel.: 0900-450 30 40. Wacht niet te 
lang. De contactpersoon voor het diner van vrijdag 22 juni is Anneke Boerkamp.  

Het schema voor de maaltijden in de maanden juni, augustus, oktober en decem-
ber ziet er zo uit:
Voor de maaltijd van:     Aanmelden vanaf:
Vrijdag 24 augustus     Vrijdag 27 juli
Vrijdag 26 oktober     Vrijdag 28 september
Vrijdag 14 december     Vrijdag 16 november

De Plaza van de Vijverhof gaat open om 17.00 uur. Tegen 17.30 uur wordt het 
voorgerecht geserveerd door vrijwilligers van de Vijverhof; u bent dan al voorzien 
van een glaasje wijn of andere drank naar keuze.
De kosten bedragen:
Driegangen menu:     € 10,--  per persoon
Glas rode of witte wijn     € 2,25  per glas *
Bier       € 1,90  per flesje *
Frisdrank      € 1,35  per glas *
 *Prijswijzigingen voorbehouden

Voor het eten graag bijtijds aanmelden. Wij moeten het aantal plaatsen tijdig vast-
leggen.
Als altijd aanmelden bij onze geweldige Hulpdienst, tel. 0900 – 450 30 40.
Wilt u door de Hulpdienst vervoerd worden, dan graag tijdig bellen. Het diner 
is altijd afgelopen tussen ca. 19.30 en 19.45 uur. Deze tijden kunt u aan de Hulp-
dienst doorgeven.

!!!!! OPGELET   SCOOTMOBIELERS !!!!!

Zoals jullie 
weten rijden 
we ieder jaar 
een 

Dit jaar van:
dinsdag 7 tot en met 

vrijdag 10 augustus.

Zet de data alvast in je 
agenda, dan kun je ze 

niet vergeten. Want dat 
wil je toch niet missen???

Nadere informatie volgt te 
zijner tijd.

 We hopen jullie weer te zien.
 Coby en Han

AVOND 4 DAAGSE

Een gezellige kleine kringloopwinkel 
aan De Baronie naast de portiekin-
gang 327-374: dat is de Koopjeskel-
der waar kleding, boeken, snuiste-
rijen en huishoudelijke spulletjes 
verkocht worden. Ook elektrische 
apparaten die door het Repaircafe 
zijn nagekeken. Een grote keus aan 
DVD’s en CD’S.

De winkel zit een beetje verstopt naast 
de parkeerplaats van het Gezondheids-
centrum Oostgaarde en wordt gerund 
door 6 enthousiaste vrijwilligers. Op 
woensdag is de Koopjeskelder geo-
pend van 13.00 uur tot 15.00 uur en op 
de vrijdag van 11.00 uur tot 14.30 uur.
Veel mensen komen niet alleen om iets 
te kopen maar ook voor een gezellig 
praatje, De opbrengst van de verkoch-

te spulletjes gaat voor 100 % naar 
de Capelse ouderen. Zo financierde 
de Koopjeskelder een vaatwasser 
voor de bewoners van Woonzorg. De 
scootmobielclub kreeg een pannenkoe-
karrangement en er werd 2 keer een 
mooi kerstdiner georganiseerd voor 
55 plussers bij het IJsselcollege. Op 
5 april werd  er gratis pannenkoeken 
gegeten bij de Bungels. Hier kwamen 
51 mensen op af.
Om al deze mooie doelen te kunnen 
blijven steunen zijn er veel spulletjes 
nodig om te verkopen. Breng ze langs 
tijdens de openingstijden of maak een  
afspraak om ze op te laten halen. De 
Capelse ouderen zijn u er dankbaar 
voor.
 Met vriendelijke groeten,
 De vrijwilligers van de Koopjeskelder

De Koopjeskelder
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OSC Zomerschool 2018
Door een team 
van de OSC is 
ook in 2018 een 
Zomerschool 
georganiseerd 
met een aan-
trekkelijk pro-
gramma.
Deze duurt van 
14 juli tot en 
met 4 augustus.
De leden van de OSC  hebben weer het programmaboekje ontvangen, per mail 
of in de bus. Ook is er een website waarop u alles kunt vinden, en uw keus kunt 
maken ( http://www.capelsezomerschool.nl ).
Aanmelden voor de OSC Zomerschool 2018 kunt u doen van: 4 juni t/m 15 juni *)
bij de vrijwilligers van de Zomerschool, telefoon: 06-11167889.
Iedere werkdag vanaf 14:00 uur tot 17:00 uur.(Dus niet in het weekend)
Enkel voor vervoer: Als u niet mobiel bent en u heeft geen eigen vervoer, dan 
kunt u contact opnemen met mevr. H. Laugs, 
telnr.: 010 – 44 25 634 op werkdagen van 14:00 uur tot 17:00 uur.
of via h.laugs@kpnplanet.nl.
*) op de website heeft korte tijd gestaaan: “aanmelden vanaf 4 april”. Dit is niet juist; het is inmid-
dels gecorrigeerd.

Berichten van de FASv
Ledenraadpleging

19 oktober 2018 te Maarssen
Op 19 oktober a.s. wordt in Maars-
sen een middagbijeenkomst gehou-
den, waar alle leden welkom zijn: de 
Ledenraadpleging.
Het belangrijkste onderwerp dat de 
verenigingen bespreken is het concept 
Beleidsplan 2018-2022. Dit concept 
kan inmiddels bijgesteld zijn aan de 
hand van de opmerkingen die de Fede-
ratieraad op 25 mei 2018 maakte. 
Afhankelijk van de actualiteit kunnen 
aan de agenda andere onderwerpen zijn 
toegevoegd of onderwerpen die bestuur, 

Federatieraadsleden en of leden zelf 
nog aandragen. Nadere berichtgeving 
volgt, maar reserveer alvast genoemde 
datum in uw agenda. 

Kortingen via de website van 
de FASv 

Bij de leden en hun achterban be-
stond de uitgesproken wens om ook 
korting te krijgen op andere goede-
ren en diensten. Dit naast het regelen 
van kortingen op zorgverzekerings-
premies en de hulp bij het invullen 
van belastingformulieren.
In Noord Nederland is Berend de Boer 

van LKGX al een goede bekende. U 
kunt hem via de website van de FASv 
bereiken door te klikken op ‘LKGX’. 
Een nieuwe speler waarmee de FASv 
kortingsafspraken maakte is Stefan 
van der Boon van Mijninkoper.nl. Ook 
hij is via de website van de FASv te 
bereiken onder ‘FASv ledenvoordeel’. 
Ga naar de website en klik op ‘FASv 
ledenvoordeel’. Als u via de website 
van de FASv (i.c. FASv ledenvoordeel) 
contact opneemt met Mijninkoper.nl en 
daar iets bestelt, ontvangt de FASv een 
bescheiden financiële tegemoetkoming. 
Die tegemoetkoming komt uiteraard ten 
goede van de verenigingen.

Deelname aan wetenschappe-
lijk onderzoek 

Het FASv-bestuur krijgt steeds meer 
te maken met wetenschappelijke 
onderzoekers, die -in het kader van 
gezondheidszorg of ouderenbeleid- 
de FASv om medewerking vragen 
om aan onderzoeken mee te werken.
Als onderzoek in de ogen van het bestuur 
nuttig lijkt, doen wij dat graag. 
Echter, ook in dit soort zaken zijn de ver-
enigingen autonoom en maken dus zelf 
de afweging of zij hun achterban oproe-
pen om aan onderzoeken mee te doen. De 
FASv is hierbij alleen maar‘doorgeefluik’.
Wel stelt de FASv een voorwaarde: de 
onderzoeksresultaten worden gedeeld met 
de FASv, inclusief verenigingen en hun 
achterban. Ook moeten we er voor waken 
dat onze achterban te zeer belast wordt 
met te veel onderzoeksvoorstellen. 
 • Onderzoek over deelname in sociale 
netwerken 
Al eerder werd u attent gemaakt op het 
onderzoek van de Open Universiteit 
Nederland van dr. Marianna Simons, 
universitair docent en onderzoeker bij 
de vakgroep Levensloop Psychologie. 

Zij hoopt op veel respons uit onze ach-
terban. Zo nodig kunt u haar bereiken 
via marianne.simons@ou.nl .
 • Onderzoek ‘Voltooid Leven bij Ou-
deren’ 
Het Vrije Universiteit Medisch Cen-
trum (VUmc) is voor wetenschappelijk 
onderzoek op zoek naar ouderen die 
hun ervaringen met de onderzoekers 
willen delen over voltooid leven. Het 
doel hiervan is om meer kennis te 
krijgen over ouderen die hun leven als 
voltooid ervaren. Bedoeling is om zo 
inzicht te krijgen in hun leefwereld en 
hoe daarop ingespeeld kan worden. 
Kent u iemand in uw omgeving of bent 

u zelf iemand die met zijn/haar ervarin-
gen wil bijdragen aan onderzoek door 
middel van een interview? 
Voltooid leven in deze context betekent 
niet dat u zelf een concrete doodswens 
heeft of op korte termijn de regie in 
eigen handen wil nemen rondom uw 
eigen overlijden. 
Uiteraard blijven uw naam en andere 
personalia vertrouwelijk en worden 
beschermd.
Criteria voor deelname:
 - U bent ouder dan 65 jaar 
 - U heeft geen levensbedreigende 
ziekte 
-Er is bij u geen sprake van een be-
staande psychische stoornis
Voor meer informatie en voor aanmel-
ding voor deelname aan het onderzoek 
kunt u contact opnemen met Iris Lech-
ner. Email: i.m.lechner@student.vu.nl 
Telefoon: 06 3117 1752.
Postadres: Uilenstede 413, 1183AE, 
Amstelveen.



- 10 - - 11 -

Programma juni/juli 2018
Dankzij de inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers kan de Stichting 
OpStap Capelle complete uitstapjes verzorgen voor Capelse ouderen die een 
leuke dag willen beleven.
De tocht gaat bijv. naar een museum, een natuurpark, een winkelcentrum. Wij halen 
u thuis op en brengen u na afloop ook weer veilig naar huis.
Voor het uitstapje betaalt u een eigen bijdrage.
Om deel te kunnen nemen moet u vooraf aangemeld zijn bij OpStapBusCapelle 
via www.opstapbuscapelle.nl. Daarna kunt u telefonisch resereveren op werkdagen 
tussen 9.00 en 16.00 uur: 010-264 02 20 .
Annuleren kan tot 24 uur van tevoren. Anders worden de kosten van de rit alsnog 
in rekening gebracht. U wordt een week van te voren gebeld om uw inschrijving te 
bevestigen.
Wilt u ook een programmaboekje thuis gestuurd krijgen? Stuur dan een mail naar 
info@OpStapBusCapelle.nl . U betaalt daarvoor € 15,00 per jaar.
Er zijn wel enkele regels en afspraken:
 • Voor een rit naar een winkelcentrum geldt: minimaal 3 deelnemers. Voor andere 
ritten: minimaal 5 deelnemers. Maximaal 7 personen per rit.
 • Elke rit is inclusief één kopje koffie of thee. Andere consumpties en maaltijden 
zijn uitsluitend inbegrepen indien dat als zodanig is vermeld.
 • In verband met de beperkte hoeveelheid wisselgeld wordt u verzocht ritten met 
gepast geld te betalen.
 • Het is raadzaam medicijnen die op vaste tijden ingenomen moeten worden, mee 
te nemen, voor het geval de rit onverwachts langer duurt.

Programma:
Ma 4 juni Rondleiding Stadhuis en rondrit door Rotterdam  € 11,50
Di 5 juni Japanse Tuin in Landgoed Clingendael € 15,00
Wo 6 juni Rondvaart met de ‘Nehalennia’ van Rotterdam-Kinderdijk € 28,50
Do 7 juni Koffie bij theetuin Vogelhof Vierpolders en bezoek Den Briel  € 13,50
Vr 8 juni Rondvaart met ‘Zilvermeeuw Drimmelen’ door de Brabantse Biesbosch € 28,00
Za 9 juni Schaapscheerdersfeest op de Ginkelse heide in Ede € 17,50
Zo 10 juni Kunst- en Atelierroute in Capelle aan den IJssel € 10,00
Ma 11 juni Stranduitje in Domburg (Zeeland) € 32,00
Di 12 juni Rondrit  Krimpenerwaard, gevolgd door een 3-gangendiner in eetcafé 
‘De Crimpenaer’ € 33,00
Wo 13 juni Grachtentour Amsterdam € 26,00
Do 14 juni Rondrit Futureland Rotterdam, Europoort, Maasvlakte. € 15,00

Vr 15 juni Winkelen in het winkelcentrum Het Lage Land Prins Alexanderpolder 
en weekmarkt Kosten: € 9,50
Za 16 juni Nieuw Harinkje happen tijdens Vlaggetjesdag in Scheveningen  € 14,00
Ma 18 juni Het Aardbeienterras: beleef de wereld van de zomerkoninkjes € 14,00
Di 19 juni stranduitje in Domburg (Zeeland) € 32,00
Wo 20 juni Kersen proeven in Hekendorp en stadsbezoek Gouda Kosten: € 15,00
Do 21 juni Buffetcruise over de Linge  € 43,00
Vr 22 juni Winkelen in de landelijke Graanbuurt € 12,50
Zo 24 juni Ontdek de Bazaar in Beverwijk (zwarte markt) € 16,50
Ma 25 juni Ontdek het Hollands Venetië in Giethoorn € 33,00
Di 26 juni Rondvaart en stadsbezoek Amersfoort  € 23,00
Wo 27 juni Stranduitje Hoek van Holland bij Beach Club One € 26,50
Do 28 juni Vlindertuin ‘De Passiflorahoeve’ in de Harskamp € 28,00
Vr 29 juni Zandsculpturen in Garderen: Thema 2018: Hollandse Meesters  € 29,00
Za 30 juni Haring en bierfeest in Vlaardingen (voorheen Loggerfestival)  € 11,00
Zo 1 juli Kersenfestival Cothen € 15,00
Ma 2 juli Stranduitje Hoek van Holland bij Beach Club One € 26,50
Di 3 juli Museum Wasch- en strijkgereedschap en stadsbezoek Tilburg € 22,50
Wo 4 juli Met de fluisterboot ANDANTE varen door de Vlietlanden in het natuur-
gebied van Schipluiden, Vlaardingen, Maasland en Maassluis € 21,00
Do 5 juli Stadsbezoek Middelburg en weekmarkt Kosten: € 20,00
Vr 6 juli Rondvaart en stadsbezoek historisch centrum van Delft Kosten: € 23,00
Ma 9 juli Kaasmuseum Bodegraven en rondrit door het Groene Hart € 17,00
Di 10 juli Stranduitje Hoek van Holland bij Beach Club One € 26,50
Wo 11 juli Naar de Duinhuisjes, bezoek museum In den Halven Maen en lunchen 
aan de Tenellaplas € 20,00
Do 12 juli Excursie met demonstratie  IJsboerderij Middelbroeck, Meerkerk  € 22,00
Vr 13 juli Buffetcruise over de Linge € 43,00
Ma 16 juli Landelijke route naar de Mariënwaerdt en via de Linge en de Waal 
naar het historisch centrum van Gorkum (Gorinchem) € 16,50
Di 17 juli Historische rondvaart over de Binnendieze en stadsbezoek ‘s-Hertogen-
bosch € 27,00
Wo 18 juli Stranduitje Kijkduin bij ‘strandtent 14’ (Ouderenfonds) € 26,50
Do 19 juli Bezoek aan het Open Lucht Museum in Arnhem € 28,50
Vr 20 juli Huifkarrentocht in Otterlo € 32,00
Za 21 juli Beleef de Visserijdagen in Bruinisse € 14,00
Ma 23 juli Stranduitje Kijkduin bij ‘strandtent 14’ (Ouderenfonds) € 26,50
Di 24 juli Zaanse Schans: Hollandse ambachten, molens, musea en winkels € 17,00
Wo 25 juli Bezoek aan de Jaarmarkt in Spakenburg € 16,00
Do 26 juli Oud Veluwse markt in Barneveld € 17,00
Vr 27 juli Bezoek Marken en Volendam en overtocht met de “Markenexpress”  € 34,50
Ma 30 juli Bezoek aan Museumstad Elburg  € 20,00
Di 31 juli Stranduitje Kijkduin bij ‘strandtent 14’ (Ouderenfonds) € 26,50



Alle informatie over de dienstverlening van de Stichting Hulpdienst Capelle aan den 
IJssel is te vinden op:

www. hulpdienstcapelle.nl

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

0900 4503040

Tot een paar jaar geleden was het 
overzichtelijk: iedereen van 65 jaar en 
ouder kreeg AOW. Maar de AOW-leef-
tijd gaat stapsgewijs omhoog; in 2017 
was de AOW leeftijd 65 jaar en 9 
maanden.
Wie recht heeft op AOW, heeft automa-
tisch ook recht op belastingvoordeel in 
de vorm van heffingskortingen. Dit zijn 
kortingen die u krijgt op de inkomsten-
belasting en premie volksverzekerin-
gen. Had u voor of op 31 december 
2017 recht op AOW? Dan heeft u over 
het hele jaar recht op deze ouderen-
kortingen.

Maar instanties zoals pensioenfond-
sen en de Sociale Verzekeringsbank 
(SVB) passen deze korting niet altijd 
over het hele jaar toe. Om alsnog deze 
kortingen voor het hele jaar te krijgen, 
moet u dus aangifte doen. Of als u 
al aangifte gedaan hebt de ingevul-
de gegevens extra goed controleren. 

Deze korting kan namelijk behoorlijk 
oplopen.  AOW-ers met een verzame-
linkomen tot €36.057 hadden recht op 
een ouderenkorting van €1.292,- . Is 
het verzamelinkomen hoger? Dan is 
de ouderenkorting veel lager, namelijk 
€71,- er is hierbij geen afbouw maar 
in één keer van hoog naar laag.

Daarnaast is er de alleenstaande 
ouderenkorting van €438 voor ouderen 
met een alleenstaanden-AOW.

Dus krijgt u AOW? Doe aangifte ook 
al vindt de belastingdienst dat dit voor 
u niet noodzakelijk is en/of controleer 
de vooraf ingevulde gegevens goed! 
Het kan u zomaar een flink fiscaal 
voordeel opleveren.

De belastinginvullers van de Hulp-
dienst kunen u hierbij helpen. Bel de 
Hulpdienst : 0900-4503040

Stichting Hulpdienst
Capelle aan den IJssel
in samenwerking met OSC

65-plus? Laat geen belastingvoordeel liggen!
Was u in 2017 65 jaar of ouder? Dan heeft u recht op een veel hogere fiscale 
heffingskorting, mits u niet meer totaalinkomen hebt dan € 36.057,- . Daarom 
loont het om belastingaangifte te doen en/of de aangifte goed te controleren!


