
Op 12 december 2018 heeft Piet 
Molenaar de Lot Beumerpenning 
in ontvangst mogen nemen. Hij 
kreeg de penning opgespeld door 
ons SHC be-
stuurslid Ben 
Pleij. Uiteraard 
was er ook een 
toespraak van 
uw voorzitter. 
Die was heel 
kort. Aan ta-
fel bij Piet in 
Nieuwerkerk 
aan den IJs-
sel zaten Han 
Laugs, Coby 
van Putten en Lot Beumer. Nadat 
die een uur herinneringen hadden 
opgehaald, waarbij Piet als de grote 
en onstuitbare verbale motor func-
tioneerde, bleef er voor mij weinig 
over om te zeggen. Piet heeft in de 
afgelopen jaren een buitengewone 
bijdrage geleverd aan de scootmo-
biel club. Wij wensen hem het beste 
voor de komende tijd.
Rob Soetens heeft het bestuur van 

de SHC verlaten. Als je politiek er-
gens ruzie over maakt en je besluit 
met slaande deuren te vertrekken 
dan heet dat: ‘meer tijd met het ge-

zin’ of ‘om 
gezondheids-
redenen’. He-
laas echter, 
Rob’s gezond-
heid liet het 
echt niet meer 
toe om nog 
langer deel uit 
te maken van 
ons bestuur. 
Hij verlaat ons 
bestuur en dat 

spijt ons zeer. Hij was er bij toen we 
braken met de ANBO en heeft ber-
gen werk verzet om de nieuwe ver-
eniging (OSC) en Stichting (SHC) 
van de grond te krijgen. Wij zijn 
hem dankbaar en wensen hem alle 
goeds voor de toekomst.
Tot slot, op 10 april beleggen we 
weer een Algemene Leden Vergade-
ring. Het democratisch hoogtepunt
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Deze keer schrijf ik niet over het weer (want daar is geen peil op te trek-
ken) en ook niet over Theresa May, de premier van het Verenigd Konink-
rijk (als ik drie jaar zou onderhandelen zonder u daar bij te betrekken 
en de voorlichting over te laten aan de tabloids, dan had u mij al lang 
Hitland in gestuurd).

Grote gebeurtenissen...
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van onze vereniging. U bent allen 
van harte uitgenodigd. Het be-
stuur zal middels het jaarverslag 
en de jaarrekening verantwoor-
ding afleggen. 

Toch nog over het weer…. Terwijl ik 
dit schrijf is er in Friesland al weer op 
natuurijs geschaatst. Toch nog een Elf-
stedentocht?
 Max Meiboom, voorzitter OSC
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Tot die datum was de SHC naast 
het bestaande 0900 nummer ook 
bereikbaar via het privénummer 
van Rob. Dit telefoonnummer 
(010-8224138) is m.i.v. 1 januari niet 
meer beschikbaar voor onze dien-
sten.
Met ingang van het nieuwe jaar 
zijn zowel de SHC als de OSC al-
leen bereikbaar via 0900 450 30 40.
U zult begrijpen dat wij als bestuur 
heden op zoek zijn naar iemand 
die deze vacature (secretaris SHC) 
kan/wil vervullen. Voor informatie  
over de inhoud van het secretari-
aat kunt terecht bij onze voorzitter 
Max Meiboom. Schroom niet.
Dit geldt eveneens voor mensen 
die zich voor een korte periode 

willen inzetten om activiteiten bij 
de OSC te ondersteunen of nieu-
we activiteiten willen organiseren. 
Want stilstand is nog altijd achter-
uitgang.
Wij zijn er van overtuigd dat onder 
onze leden mensen zijn die best 
wel iets willen/kunnen betekenen 
voor de organisatie van kortdu-
rende projecten, maar niet weten 
wat dit inhoudt en wat zij zouden 
kunnen doen.
Neem gerust contact op met Max 
Meiboom en u zult zien dat uw 
inzet voor onze vereniging nog 
leuk is ook.
Max Meiboom is telefonisch 
bereikbaar via 06-52509743 of per 
e-mail: meiboom13@kpnmail.nl
 Frits Hartman, bestuurslid OSC

Vacature
Helaas heeft Rob Soetens zijn functie als secretaris van de SHC, om 
gezondheidsredenen, per 1 januari 2019 moeten neerleggen. Zijn taken 
zijn inmiddels verdeeld onder de zittende bestuursleden.

Vrijwilligersmiddag 2018

Uitreiking Lot Beumerpenning
De jaarlijkse vrijwilligersmiddag van de SHC (Stichting Hulpdienst 
Capelle aan den IJssel) vond plaats bij Tante Toos op 21 december jl. 

Het was een goed bezocht en leven-
dig gebeuren. De vrijwilligers wer-
den ontvangen met een drankje en 
een hapje. Daarbij werden zij toege-

sproken door voorzitter Max Mei-
boom die dank en waardering uitte 
voor hun inspanningen gedurende 
het jaar 2018.
Tijdens deze bijeenkomst werd 
aan 3 vrijwilligsters die zich lang-
durig en intensief hebben ingezet 
de Lot Beumer penning uitgereikt. 
Deze penning is vernoemd naar de 
persoon die vanaf de oprichting 
een prominente rol heeft vervuld in 
OSC en SHC en hun voorloper, de 
Afdeling Capelle van de ANBO.
De 3 vrijwilligsters zijn: Han Laugs, 
Ilse Jonker  en Riekie van Hecke.
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Met de zorgverzekeraars is alles in 
theorie goed geregeld. Toch blijkt 
de praktijk weerbarstig. Sommi-
ge zorgverzekeraars blijken niet 
goed op de hoogte zijn van de af-
spraken met de FASv. Soms blijkt 
blijkt men alleen de ‘oude’ naam 
NBvON te kennen.
De praktijk leert, dat die korting 
wel wordt gegeven als een plaat-
selijke vereniging een brief aan de 
zorgverzekeraar stuurt waarin staat 
vermeld dat betreffende vereniging 
lid is van de FASv en dat derhalve 
het plaatselijk lid/verzekerde recht 
heeft op de collectiviteitskorting die 
de FASv heeft bedongen.  *)
Zilveren Kruis en de Thomagroep
De FASv heeft per 1 januari 2019 een 
rechtstreeks collectiviteitscontract 
met het Zilveren Kruis afgesloten. 
Echter, er blijken praktische proble-
men te zijn, waarvoor de FASv, het 
Zilveren Kruis en de Thomagroep 
een oplossing hebben gevonden.
In het verleden kregen verzekerden 
collectiviteitskorting bij het Zilve-
ren Kruis omdat hun plaatselijke 
vereniging, was aangesloten bij de 
NBvON. Dit was voor hen geregeld 
via een tussenpersoon, de Tho-

magroep in Lochem.
Ter wille van deze groep verze-
kerden is besloten om in 2019 de 
situatie voor hen ongewijzigd te 
laten: bij vragen over zorgverze-
keringszaken, veranderingen in 
de gezinssituatie, etc. kunnen zij  
nog steeds contact opnemen met 
de Thomagroep. Service telefoon: 
0573-222999, Postbus 16, 7240 AA 
Lochem.
Website: www.thomagroep.nl.
Voor verzekerden bij het Zilveren 
Kruis die in 2019 voor het eerst ge-
bruik willen maken van de collec-
tiviteitskorting, geldt 2019 als een 
overgangsjaar. Zij kunnen de kor-
ting regelen via de Thomagroep.
Over hoe het na dit jaar verder gaat, 
zal in de loop van 2019 worden 
overlegd tussen het Zilveren Kruis, 
de Thomagroep en de FASv. Het re-
sultaat hoort u zo spoedig mogelijk.
 Koos Graniewski, secretaris FASv

*) Het formulier voor deze verklaring 
kan worden aangevraagd bij het secreta-
riaat van de OSC: osc.secr@gmail.com
of via Postbus 74, 2900 AB  Capelle aan 
den IJssel

In zijn toespraak onthul-
de voorzitter Max Mei-
boom dat een vereniging 
is opgericht die, met 
steun van de gemeente 
Capelle een samenwer-
kingsverband is aan-
gegaan met de RET en 
ervoor wil zorgen  dat 
de bereikbaarheid van 
de wijken ’s-Gravenland 
en Schollevaar verbeterd 
wordt.
Er zal vanaf sep-
tember 2019 worden 
gereden met kleine 
busjes, waarbij de 
RET de busjes zal 
leveren en de nieuw       opgerich-
te Buurtbus  Vereniging Capelle 
(BBC) de vrijwilligers om de busjes 
te besturen.
Overigens heeft de Hulpdienst 
Capelle, die intensief samenwerkt 
met de OSC, nog behoefte aan 
vrijwilligers voor de telefooncirkels 
voor alleenwonende Capellenaren. 

Wat deze nuttige dienst inhoudt 
vindt u op de website.
Ook is er behoefte aan een reserve 
telefoonwacht voor de Hulpdienst 
voor het registreren van binnenko-
mende verzoeken om vervoer en 
het uitzetten van de ritten.
Nadere informatie vindt u op de 
website www.hulpdienstcapelle.nl 
of telefonisch via 0900-450 30 40.
Begin 2019 goed door wat uren van 
uw vrije tijd in te zetten als vrij-
williger!

Informatie van deNogmaals
Collectiviteitskorting premie 
ziektekostenverzekeringen

Al een aantal jaren geleden hebben 
de uitvaartverzekeraars hun leden 
gemeld dat afgestapt werd van de 

standaard naturaverzekering, ‘om-
dat cliënten steeds meer om 
 >> pag. 8 onderaan

Uitvaartverzekering
Eén van onze leden meldde onlangs erg geschrokken te zijn van het be-
drag dat moest worden bijbetaald voor de uitvaart van een dierbare. Er 
was van uitgegaan dat de vroeger afgesloten naturaverzekering alle kos-
ten zou dekken.
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Activiteiten
Leeskring  OSC

Houd je ook van lezen? En lijkt 
het je leuk om met een aantal 
anderen over het gelezen boek 
te praten onder het genot van 
een kopje koffie of thee?
OSC heeft een  leeskring  die 
negen keer per jaar (niet in de 
zomermaanden) bijeenkomt 
op de tweede dinsdag van de 
maand van 13.45 tot 15.15 uur 
om een boek te bespreken dat 
alle leden hebben gelezen.  Zo 
kom je ertoe eens iets anders te 
lezen dan je gewend bent .

De bijeenkomsten worden ge-
houden thuis bij Ilse Jonker, die 
de leiding heeft.
Op een van de laatste bijeen-
komsten van het seizoen wordt 
gezamenlijk een lijst opgesteld 
van te lezen boeken (romans) 
voor het komende seizoen. De 
bibliotheek zorgt voor de boe-
ken 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  
bekijk of het iets voor u is. 
Aanmelden op 0900-4503040.

Zangmiddag

Onlangs las ik ergens: ¨ Muziek is 
de klank van onze ziel¨. Een mooie 
gedachte. Zingen is ook muziek.
Zingen is goed voor je; je wordt 
er blij van. Denk niet te snel dat 
je niet zingen kunt, want dat valt 
over het algemeen wel mee.
Wij nodigen u dan ook van harte 
uit voor een zang-  en  meezing-
middag op 

dinsdag 26 februari a.s.
van 14.00 tot 16.00 uur. 

locatie: Valeriusrondeel 207.
Voor de pauze treedt er een koor 
voor u op met Nederlandstali-
ge liedjes, o.a. van Annie M.G. 
Schmidt en na de pauze zingen we 
met elkaar bekende Nederlandse en 
Engelse liedjes. U mag ook gerust 
met het koor méézingen.
Het geheel staat onder de bezielen-
de leiding van

Wendeline Oeij,
muziekcoach voor senioren.

Uiteraard krijgt u de teksten uitge-
reikt.
De bijdrage is  2,50 euro, koffie/
thee gratis.
Heeft u al zin gekregen?
Geef u dan op bij Han Laugs, 
tel. 010-4425634
of  mail naar
h.laugs@kpnplanet.nl

Het schema voor de maaltijden in 2019 ziet er zo uit:
Voor de maaltijd van:   Aanmelden vanaf:
Vrijdag 22 februari   Vrijdag 1 februari 
Vrijdag 26 april   Maandag 1 april (geen grapje)
Vrijdag 28 juni    Maandag 3 juni
Vrijdag 23 augustus   Donderdag 1 augustus
Vrijdag 25 oktober   Dinsdag 1 oktober
De vierde vrijdag in december valt na de Kerst en dat komt voor de Vijver-
hof niet goed uit  Bovendien is de kerst een drukke tijd en daarna moeten 
de medewerkers ook kunnen uitblazen. Voor het kerstdiner moet dus nog 
een definitieve datum worden vastgesteld. Dit laten wij u nog weten. 
De kosten van het eten bedragen:
Driegangen menu   Euro   10,-- per persoon
Glas rode of witte wijn  Euro     2,25 per glas     *
Bier     Euro     1,90 per flesje   *
Frisdrank    Euro     1,35 per flesje   *
     *) Prijswijzigingen voorbehouden

De Plaza van de Vijverhof gaat open om 17.00 uur. Tegen 17.30 uur wordt 
het voorgerecht  gereserveerd door de vrijwilligers van de Vijverhof; u 
bent dan al voorzien van een glaasje wijn of andere drank naar keuze.
Voor het eten graag bijtijds aanmelden. Wij moeten het aantal plaatsen tijdig 
definitief vastleggen. En als altijd: aanmelden bij onze geweldige Hulpdienst, 
tel. 0900- 450 30 40, waar u ook terecht kunt voor het regelen van vervoer.
 Anneke Boerkamp en Cock Jansen

Na het zeer geslaagde kerstdiner 
in de Vijverhof op 15 december, 
zijn de organisatoren van “Aan 
Tafel” op 2 januari 2019 om de 
tafel gaan zitten om te praten over 
een nieuwe serie etentjes en om te 
kijken of er eventueel veranderin-
gen nodig zouden zijn.
Dat laatste bleek niet het geval, van 
beide kanten hebben wij weer zin 
in de organisatie van de etentjes 
voor de OSC. Het is van beide kan-
ten prima bevallen!Wel hebben wij 

een kleine wijziging  voorgesteld in 
de opstelling van de tafels. De be-
doeling van deze activiteit is, naast 
lekker eten, ook het hebben van 
contacten met leden van de OSC. 
In 2019 hebben wij voor de leden 
van de OSC een vaste reservering 
van 4 tafels voor 6 personen, die bij 
elkaar staan. De tafels zijn dan wat 
kleiner, waardoor je gemakkelijker 
een praatje met elkaar kan maken 
en niet heel hard moet praten. Wij 
denken dat dit goed zal bevallen. 
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Van Cappellenhuis
Het monumentale Van Cappellenhuis, gelegen midden-
in het historische hart van Capelle,was ooit in gebruik 

als oude mannen- en vrouwenhuis.
Nu is het een gebouw waarin regelmatig culturele ac-
tiviteiten worden georganiseerd zoals concerten, voor-

stellingen, workshops  en exposities. De mooie Van 
Cappellenzaal wordt tevens gebruikt voor o.a. huwelijks-

voltrekkingen en is de thuisbasis voor de Luisterkring.
Eerstvolgende activiteiten:
 • Donderdag 14 februari, 20.00-
22.00 uur: ‘Symbolisme bij Debus-
sy en Messiaen.’ Tim Brackman 
(viool), Jelmer de Moed (klarinet), 
Pieter de Koe (cello) en Rik Kup-
pen (piano).
 • Vrijdag 22 februari van 20.00-
22.00 uur: ‘Ik zou zo graag’ . Duo 
Rossignol met Alice Switynk (blok-
fluiten, zang) en Elly van Munster 
(theorbe, gitaar).
 • Zaterdag 9 maart, 20.00-22.00 
uur: ‘Het nieuwe Mozart effect’. 
Een college-concert met Merel Ver-
cammen (viool, college) en Eliza-
beth Jaxon (harp).
 • Donderdag 28 maart, 20.00-22.00 
uur: ‘De Rechtvaardigen’. Concert-

lezing door Jan Brokken (teksten), 
Lidy Blijdorp (cello) en Tobias 
Borsboom (piano).
 • Zondag 31 maart, aanvang: 15.00 
uur: vrolijk en licht klassiek con-
cert, met semi-professioneel en-
semble o.l.v. Boudewijn Bruil.
 • Vrijdag 12 april, 20.00-22.00 uur: 
‘2 x 4 Jaargetijden’. Brackman Trio 
i.s.m. Floor le Coultre (altviool).
Tim Brackman (viool), Kalle de Bie 
(cello) en Rik Kuppen (klavecimbel 
en piano).
 • Donderdag 25 april, 20.00-22.00 
uur: ‘4 Classic Young Masters’. 
Fee Suzanne de Ruiter (mezzosop-
raan), Gulmira Issabekova (piano), 
Inge van Grinsven (harp) en Melle 
de Vries (cello)

Adres: Dorpsstraat 164
Zie voor uitgebreide informatie en overige activiteiten de website 

https://www.vancappellenhuis.nl
Toegangskaarten kunnen ook via deze website worden besteld of, indien nog 

beschikbaar, aan de zaal, 30 min. voor aanvang van de voorstelling.

Programma februari/maart

Uitvaartverzekering:
vervolg van pag. 5

maatwerk vroegen.’
Bekend is dat de uitvaartverzeke-
raars deze verzekering niet meer 
kostendekkend konden aanbieden.
Heeft u jaren geleden een verzeke-

ring afgesloten en verkeert u in de 
veronderstelling dat deze kosten-
dekkend is, dan raden wij u aan 
contact op te nemen met de verze-
keraar bij wie u deze verzekering 
destijds afsloot.
Hij kan u vertellen hoe een en an-
der geregeld is.

De Stichting OpStap Capelle verzorgt met de OpStapBus complete uitstap-
jes voor Capelse ouderen die een leuke dag willen beleven. Een groep en-
thousiaste vrijwilligers maakt dit mogelijk. Zij halen de deelnemers op, be-
geleiden het uitstapje en brengen iedereen weer veilig thuis.
7 feb: Rondleiding door de Yakultfabriek in Almere € 17,50
8 feb: Winkelen in de landelijke Graanbuurt-Giessenburg € 12,50
11 feb: Winkelen en lunchen bij IKEA Barendrecht €  7,50
12 feb: Veluweroute, Posbank en de 7 dorpen € 18,00
13 feb: Tentoonstelling Escher in het Paleis € 24,00
14 feb: Schiphol winkel plaza en panoramaplatform € 15,00
19 feb: Zeelandroute, winkelen Goes en naar de weekmarkt € 18,00
20 feb: Rondleiding door de Basiliek van Oudenbosch en stadsbezoek € 17,50
21 feb: Shoppen in Winkelhart Ridderkerk en 3-gangenmenu bij Bregje € 30,50
22 feb: Herinneringsmus. Humanitas Akropolis, lunch bij tante Sjaar € 10,00
26 feb: Bezoek en rondleiding in koekjesfabriek Punselie in Gouda € 16,00
27 feb: Lingetour en rondleiding bij Royal Leerdam Glasfabrieken € 22,50
28 feb: Noord-Veluws Mus. Nunspeet: Tentoonstelling Marjolein Bastin € 29,00
1 mrt: Chocolade high tea in tearoom van Chocolatier De Bontekoe Schiedam € 28,50
4 mrt: Carnavalsoptocht in Breda € 13,00
18 mrt: Winkelen en lunchen bij IKEA Barendrecht (2) € 7,50
5 mrt: Winkelen Stadshart Zoetermeer en 3-gangen menu bij Proeflokaal Bregje € 31,50
6 mrt: Tuincentrum De Driesprong € 11,00
7 mrt: Speelgoed- en carnavalsmus. ‘Op Stelten’ Oosterhout + stadsbez. Breda € 19,50
8 mrt: Textielmuseum in Tilburg en stadsbezoek € 30,50
11 mrt: Workshop Schelpendecoraties € 24,00
12 mrt: Noord-Veluws Mus. Nunspeet: Tentoonstelling Marjolein Bastin (2) € 29,00
13 mrt: Bezoek aan Koninklijke Porceleyne Fles en stadsbez. Delft  € 30,00
14 mrt: Bezoek Mus. de Koperen Knop, Hardinxveld-Giessendam en winke- 
 len in landelijk winkelcentrum De Graanbuurt, Giessenburg  € 16,50
15 mrt: Miniworld in Rotterdam € 32,50
16 mrt: Neuzelbeurs in de Broodfabriek in Rijswijk € 18,00
19 mrt: Tentoonstelling “Werk, bid en bewonder” in Dordrechts mus. € 25,50
20 mrt: Rondleiding en demonstratie Steendrukmus.; winkelen Valkenswaard € 30,00
21 mrt: Stadsbezoek Bergen op Zoom € 15,00
22 mrt: Lenteconcert Prinses Christinaconcours;Dorpskerk Capelle a/d IJssel € 8,00
25 mrt: Tour Mariënwaerdt, Linge en Waal naar historisch centrum Gorkum € 16,50
26 mrt: Rondrit Krimpenerwaard; aansluitend 3-gangen diner De Crimpenaer € 33,00
27 mrt: Tentoonstelling Maestro van Wittel en stadsbez. Amersfoort  € 34,00
28 mrt: Rondrit Futureland Rotterdam: de tweede Maasvlakte € 15,00
29 mrt: Winkelen in de “Gouden Straatjes” van Haarlem € 15,00
Inschrijven als deelnemer aan de OpStapBus, opgeven voor uitstapjes en 

informatie over algemene voorwaarden
via https://www.opstapbuscapelle.nl of telefonisch: 010 26 40 220
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Stichting Hulpdienst
Capelle aan den IJssel
in samenwerking met OSC

Jaaroverzicht 2018 Hulpdienst vervoer
Het jaar 2018 is weer voorbij en dan is het een goed gebruik om nog 
even terug te blikken op het verloop ervan.
Onze 9 telefoonwachten – dit zijn de vrijwilligers die 24 uur en 7 dagen 
per week belangeloos  het telefoonnummer 0900 4503040 bemensen – 
hebben ook dit jaar weer geen gebrek aan belangstelling gehad.
Zij hebben 16518 gesprekken 
verwerkt waarbij de drukste uren 
liggen tussen 0900 en 14.00 uur. 
Dit zijn dus alleen de inkomende 
gesprekken. De uitgaande gesprek-
ken die noodzakelijk zijn, zijn daar 
dus niet bij opgenomen.
Circa 98% van de gesprekken heeft 
betrekking op het vervoer dat de 
Hulpdienst aanbiedt. Buiten het 
aannemen van de telefonische 
aanvragen voor het vervoer en het 
administratief verwerken in het 
computersysteem, verzorgen de 
telefoonwachten ook de planning 
van de aangevraagde ritten. Ik kan 
u verzekeren dat dit geen klusje is 
dat in een half uurtje klaar is. Erva-
ring met de planning helpt uiter-
aard maar het blijft toch puzzelen.
De aanvragen voor de overige 
diensten en de informatie van 
zowel de Hulpdienst als OSC 
worden eveneens door de telefoon-
wachten verwerkt en doorgegeven 
aan de vrijwilliger die de behande-
ling kan overnemen. Zij fungeren 
dus ook als telefonisch centraal 
punt voor de gehele vrijwilligers-
organisatie Stichting Hulpdienst 
Capelle en Onafhankelijke Senio-
renvereniging  Capelle.

Zonder onze telefoonwachten is de 
Hulpdienst en dan met name het 
onderdeel VERVOER vleugellam.
Wij proberen  nieuwe telefoon-
wachten te vinden die onder het 
motto “vele handen maken licht 
werk” dit team voor een hele of 
halve dag komen versterken. Laat 
u zich niet afschrikken: we bou-
wen rustig op.
In eerste instantie beginnen we 
met de opleiding voor het aanne-
men van de gesprekken en de ver-
werking daarvan. Dit gebeurt bij 
één van de telefoonwachten thuis 
en in een ontspannen sfeer. Daarna 
bepaalt u of ook de planning iets 
voor u is.
Hebt u interesse of weet u binnen 
uw kennissenkring iemand die dit 
zou willen en kunnen doen, laat 
het ons weten. De telefoonwachten 
voeren hun vrijwilligerswerk uit 
vanuit hun woning. U hoeft hier-
voor geen 50+ te zijn.
Als we over Vervoer praten kun-
nen we uiteraard niet heen om de 
25 vrijwilligers die met hun eigen 
auto het vervoer daadwerkelijk 
uitvoeren. Zij hebben afgelopen 
jaar 15630 ritten uitgevoerd met 

Situatie per wijk
Wijk     Aantal    Aantal
     gebruikers  ritten
Capelle west/’s Gravenland  48   931
Oostgaarde    218   4078
Middelwatering   319   6177
Schenkel    62   1590
Schollevaar    195   2864
Rivium/Fascinatio   9   120

een gezamenlijk aantal kilometers 
van 271.000 en dit team was ook 
365 dagen beschikbaar.
Voor wie staat de hulpdienst 
klaar? Dit is voor alle inwoners 
van Capelle die de leeftijd van 
50+ hebben bereikt. Er hebben 
851 inwoners van Capelle gebruik 
gemaakt van onze vervoersmoge-
lijkheden. Gezien het aantal ritten 
is het duidelijk dat deze gebruikers 
gemiddeld meer dan één keer het 
vervoer nodig hebben gehad.
Tot zover het vervoer van de Hulp-
dienst. 
De Stichting Hulpdienst Capelle 
(SHC) heeft nog meer diensten in 
haar pakket. Wellicht goed om er 
nog eens een paar te vermelden die 
gratis zijn.
1. Boodschappen, wandelen/ win-
kelen/bezoek.
Deze diensten worden aangeboden 
aan zelfstandig wonende ouderen 
om eenzaamheid te voorkomen. 
Bent u zelf nog goed ter been of 
weet u iemand anders die in staat 
is om één van deze diensten 1x per 
week voor iemand anders te doen of 
zou u er een beroep op willen doen. 
Neem contact op met 0900 4503040. 
Uiteraard wordt rekening gehouden 
met de wijk waar u woont.
2. Telefooncirkel

Deelname aan de telefooncirkels is 
bestemd voor alleenstaande zelf-
standig wonende senioren binnen 
onze gemeente. Doelstelling is aan 
deze senioren een stukje veilig-
heid te bieden en/of een mogelijk 
sociaal isolement te voorkomen. 
Deelname aan de telefooncirkel is 
geheel kosteloos.
Hoe gaat het in zijn werk?
Een telefooncirkel bestaat uit 
maximaal 6 deelnemers die vol-
gens een vast patroon elkaar tussen 
08.30 en 08.45 uur bellen waardoor 
kan worden vastgesteld af alles in 
orde is en om even een praatje te 
maken. Wordt bij een deelnemer 
de telefoon niet opgenomen, dan 
wordt met de vrijwilliger van de 
telefooncirkel contact opgenomen.
Deze vrijwilliger onderneemt dan 
verdere actie.
Een maal per zes weken kunt u 
deelnemen aan een koffie-ochtend 
zodat u in contact kunt komen met 
de andere deelnemers en vrijwil-
ligers. Voor deze koffie-ochtenden 
wordt gratis vervoer beschikbaar 
gesteld.
Vrijwilligers Telefooncirkels
Voor de telefooncirkels zijn we 
voortdurend op zoek naar vrij-
willigers die willen helpen om de 
telefooncirkels te begeleiden. Wie 
wil meehelpen dit door de deelne-

 0900 4503040    www. hulpdienstcapelle.nl



Omdat in de afgelopen jaren is 
gebleken, dat in de eerste dagen na 
de opening van het invulseizoen 
het digitale invullen met horten en 
stoten verliep, beginnen we nu  pas 
weer enkele dagen later met invul-
len; dan zijn de kinderziektes er bij 
de belastingdienst hopelijk uit.
Mensen die het afgelopen jaar met 
pensioen zijn gegaan, moeten er 
rekening mee houden dat zij mis-
schien voor het eerst een belasting-
formulier ontvangen om aangifte 
te doen. Dit komt doordat zij dan 
in het lopende jaar inkomsten uit 
verschillende bronnen hebben ont-
vangen, bijvoorbeeld loon van de 
werkgever, AOW en pensioen.Wie 
inkomsten ontvangt uit meer dan 
één bron krijgt altijd een aangifte-
biljet van de belastingdienst.
Indien u in de afgelopen jaren 
het aangiftebiljet nog niet door 
ons hebt laten invullen, moet u 
een machtiging digitaal aanvra-
gen (voor uzelf en ook voor uw 
partner indien u die hebt) voor 
de inkomstenbelasting bij de site 
DigiD.nl (hiervoor hebt u wel een 
DigiDcode nodig) of telefonisch bij 

088-1236555. Voor het aanvragen of 
wijzigen van de toeslagen hebt u 
wel aparte machtigingen nodig zo-
wel voor uzelf als ook voor alle an-
dere volwassen personen welke bij 
u in huis wonen. Deze kunt u op 
dezelfde manier aanvragen als de 
machtigingen voor de inkomsten-
belasting. Bij problemen met deze 
aanvragen kunnen onze invullers u 
daarbij ondersteunen, mits bijtijds 
wordt aangegeven dat dit geregeld 
moet worden.
Bij het aanvragen van deze mach-
tigingen moet u uw Burger Service 
Nummer gereed houden.
Er zijn wel enkele spelregels: deze 
service is bedoeld voor mensen 
met een inkomen beneden€ 35.000,- 
(voor alleenstaanden) en € 50.000,- 
(voor samen met een partner). Ook 
mag het vermogen niet boven de 
vrijstellingsgrens liggen, voor 2018 
is deze grens € 30.000,- voor alleen-
staanden en € 60.000,- voor samen 
met een partner.
U kunt zich na 01-02-2019 aanmel-
den bij onze Hulpdiensttelefoon 
0900-450 30 40
 Fred  Huijbregts

mers 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 ochtend twee cirkels op om 
8.30u. Hierna wacht u tot beide cir-
kels weer bij u worden afgemeld.

Bij geen gehoor wordt het sleutel 
adres gewaarschuwd en de sleutel-
houder gaat kijken wat er aan de 
hand is. Zo nodig wordt er verdere 
actie ondernomen. De gemaakte 
telefoonkosten worden vergoed.
 Ben Pleij

Aangifte Belasting 2018 na 04-03-2019
Op 01-03-2019 is het weer mogelijk om voor u de belastingaangifte door 
gekwalificeerde invullers (getraind en geëxamineerd door onze koepel-
organisatie FASv) van de SHC te laten verzorgen. Ook kunnen wij voor u 
de toeslagen aanvragen of wijzigen waar u eventueel recht op hebt.


