
Agenda
1.   Opening, welkom en mededelingen
2.   Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 11 april 2018
3.   Financieel verslag
4.   Decharge penningmeester
5.   Opvolging lid kascommissie
6.   Jaarverslag
7.   Bestuurssamenstelling:
 • W. Schoemaker, penningmeester, statutair aftredend, is herver-.
 kiesbaar.*)
 • K. van der Vegt, secretaris, vorig jaar statutair aftredend, sinds 
 dien waarnemend, niet herbenoembaar.*)
8.   Toelichting op activiteiten: spotlight op de aardrijkskunde/
 geschiedenisgroep
9.   Rondvraag
10. Sluiting
 *) Kandidaatstelling dient door stemgerechtigde leden schriftelijk bij de 
secretaris aangemeld te worden, moet ondertekenend zijn door tenmin-
ste drie stemgerechtigde leden en moet vergezeld gaan van een onderte-
kende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat, eventueel 
onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambiëert (Art. 11.3 
huishoudelijk reglement).
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HERHAALDE OPROEP

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.De bijeenkomsten worden 
gehouden thuis bij Ilse Jonker, die 
ook de leiding heeft.
Op een van de laatste bijeenkom-
stevan het seizoen wordt in overleg 
een lijst opgesteld van te lezen boe-
ken (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 contri-
butie betalen. 
Doordat een paar plekken open 
zijn gevallen, is er weer plaats 
voor nieuwe leden.
Weet u niet zeker of dit iets voor u 
is, kom dan eens kijken en gezellig 
meedoen. Daarna kunt u  alsnog 
besluiten of u aan wilt blijven
Aanmelden op 0900-4503040.
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Colofon:
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e-mail: osc.secr@gmail.com
website: www.hulpdienstcapelle.nl
KvK nr: 64505499
IBAN: NL58INGB0007116157

Het  OSC Nieuwsbulletin wordt per e-mail 
verzonden aan de leden van de OSC. Voor 
diegenen die daar de voorkeur aan geven, 
wordt een versie op papier gemaakt

Redactie: Petra Rutten en Kees van 
der Vegt
Redactieadres: redactie.osc@gmail.com

Vrijwilliger zijn, ik schreef het eerder, is 
geen 9 tot 5 baan. Met een paar uur per 
maand kunt U al fantastisch werk doen 
voor uw medeleden.
Plannen zijn er wel. Wat dacht u van 
een internet aansluiting op het Vale-
riusrondeel en een bijbehorend groot 
scherm? De hele wereld  in onze ver-
enigingsruimte! Maar ja, wie gaat het 
doen.

Wie neemt (een deel van) de taken van 
Kees, onze secretaris, over? Of (een 
deel) van het werk van de secretaris van 
de SHC?
Zonder uw hulp kunnen we niet verder. 
U kunt mij bellen:

0652509743.
Graag zelfs.
 Max Meiboom,
 voorzitter

Wie wordt de redder van de OSC?
Ik probeer het nog één keer.

Er zijn het afgelopen jaar geen nieuwe activiteiten gestart. Dat komt niet 
als een verrassing want in de zomer van 2018 heeft het bestuur besloten 
geen nieuwe activiteiten te starten als er geen nieuwe vrijwilligers zou-
den komen. 

Van de VoorzitterLeeskring  OSC
Houd je ook van lezen en voel je ervoor om eens iets anders te lezen dan 
je gewend bent? 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?

“First dates” op zoek naar kandidaten onder senioren.
Zoals misschien bekend, is First Dates van BNN-Vara een datingshow voor 
alleenstaanden van jong tot oud, dus ook senioren. Het begint met een heer-
lijk diner met iemand met eenzelfde kijk op het leven. Wie weet vindt u zo 
een maatje om een gelukig(er) leven mee te delen. In het verdere verloop 
wordt u op TV gevolgd.
De producent van het programma is voor het nieuwe seizoen op zoek naar 
senioren die hieraan mee willen doen.
Wilt u meer weten?: https://programma.bnnvara.nl/firstdates . Nadere infor-
matie, evt. opgeven: bellen: 06 46297556 of mailen firstdates@bnnvara.nl Jaaroverzicht OSC 2018

Het vorige jaaroverzicht eindigde met de constatering, dat, voor een so-
lide basis die het voortbestaan van de vereniging zou verzekeren, aan 
verdere groei van het ledental gewerkt zou moeten worden. Daarmee is 
het bestuur in 2018 aan de slag gegaan. 
Er werden ideeën uitgewerkt die de 
in 2017 wat stagnerende groei van 
het ledental weer op gang moesten 
brengen door middel van een meer 
doelgerichte ledenwerving. Daar-
naast werden ideeën besproken voor 
nieuwe activiteiten die de vereniging 
aantrekkelijker moesten maken. Ech-
ter voor zowel het één als het ander 

viel de bijl zodra de vraag gesteld 
werd: “Wie gaat dat uitvoeren”
Het is nu eenmaal zo, dat ook de 
mooiste plannen de mist in gaan als 
niemand ze uitvoert. Prioriteit moest 
dus het werven van vrijwilligers 
zijn. Twee bestuursleden hebben 
hun schouders daaronder gezet. 
Ze hebben een dertigtal op het oog 
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meest geschikte leden aangezocht. 
Welgeteld één positieve reactie was 
het resultaat; voor het overige was er, 
naast enkele gegronde excuses, een 
oorverdovende stilte..

Bestuur
Gelukkig was het niet uitsluitend 
kommer en kwel. Het bestuur kon 
worden versterkt met Frits Hartman 
als algemeen bestuurslid. Max Mei-
boom als voorzitter, Walter Schoema-
ker als penningmeester en Anneke 
Boerkamp als algemeen bestuurslid 
bleven hun werk doen. Kees van der 
Vegt, secretaris, in 2018 statutair aftre-
dend en aanvankelijk niet beschikbaar 
voor herverkiezing, was in tweede 
instantie bereid om deze functie tot 
nader order waar te nemen.
Twee bestuursleden hebben de 
door de Gemeente gesteunde wens 
voor verbetering van het Capelse 
openbaar vervoer opgepakt. Zij 
hebben gesprekken gevoerd met de 
Gemeente en de RET en zij hebben 
een Buurtbusvereniging opgericht. 
Verdere ontwikkelingen worden met 
belangstelling afgewacht
FASv
De OSC is, zoals bekend, lid van deze 
overkoepelende organisatie. On-
der de bezielende leiding van onze 
voorzitter, die inmiddels ook daar 
het voortouw genomen heeft, wordt 
verder gewerkt aan de uitbouw van 
de faciliteiten die geboden worden 
aan de aangesloten verenigingen en 
de leden daarvan. Het bekendste 
voorbeeld zijn de ziektekostenver-
zekeringen waar onze leden, via de 
FASv korting kunnen krijgen. Daar-
naast wordt gewerkt aan voordelen 
op andere  gebieden.
Activiteiten
Het project “Aan Tafel” dat in 2017 
van start ging, is in 2018 goed van de 
grond gekomen. Er werd elke twee 
maanden in de Vijverhof een maaltijd 

georganiseerd. Daarvoor was er een 
vaste reservering voor 24 personen 
waar goed gebruik van werd ge-
maakt. Niet alleen de gezelligheid, 
maar ook de kwaliteit van de maaltij-
den werd geroemd.
Indrukwekkend was in 2018, net als 
in voorgaande jaren, de activiteit van  
fietsgroep “’t Fietsbelletje”. Van de 53 
leden namen er gemiddeld zo’n 37 
deel aan de 74 op dinsdagen en don-
derdagen georganiseerde tochten. 
Deze waren gemiddeld 42 km lang, 
een enkele zelfs 80 km! En dat on-
danks dat het vaak koud en nat was. 
Als er dan niet gefietst werd, kwam 
er toch nog een enkeling gezellig 
koffie drinken.
Er werd door twee groepen fietsva-
kantie gevierd: één in Beuningen (Ov) 
en één in Vierhouten. Iedereen vond 
dit voor herhaling vatbaar.
Vrijwel iedereen maakt gebruik van 
de E-bike. Meevaller was, dat er maar 
weinig lek werd gereden; een enkele 
keer was een accu niet toereikend.
Het jaar werd door de bijna voltallige 
groep afgesloten met een gezellig 
etentje.
Ook zeer actief was de groep van 
de “Scootgenieters”. Deze groep telt 
een veertigtal leden en 12 fietsbe-
geleiders. De meeste waren trouwe 
deelnemers aan de 17 tochten die 
gehouden zijn, inclusief de “Avond-
4Daagse”. Deze was weer een succes 
en werd afgesloten met bloemen en 
een aandenken voor deelnemers en 
begeleiders. 
In het najaar was er weer een erwten-
soepmaaltijd en in de wintermaan-
den was er een bijeenkomst om bij 
te praten. De coördinator is een paar 
maal op ziekenbezoek geweest.
Eén van de begeleiders geeft desge-
wenst rijles. De vaste adviseur Piet 
Molenaar en coördinator Han Laugs 
kregen de Lot Beumer penning van 
verdienste. Lot was ook lid van de 
club. Drie leden hebben moeten 

 1) Opening
De voorzitter opent de vergadering 
om 13:35 en heet allen welkom.
Allereerst wordt stilgestaan bij het 
overlijden van K. Ruijgrok, die 
lange tijd bij de OSC en de Stichting 
Hulpdienst Capelle en voordien als 
lid van ANBO-Capelle, zich zeer 
verdienstelijk heeft gemaakt. Hij 
heeft recentelijk de SHC Penning 
van Verdienste in ontvangst mogen 
nemen, waarvoor hij  zich nog zeer 
erkentelijk toonde tegenover de 
voorzitter, bij diens bezoek kort voor 
zijn overlijden.
In het voortraject van deze verga-
dering werd het bestuur er door 
het lid T.M. winkels op gewezen, 
dat het financiële jaarverslag, zoals 

dat in het Nieuwsbulletin is gepu-
bliceerd, in principe niet compleet 
was. Dat heeft het bestuur voor een 
probleem geplaatst: mede vanwege 
de paasdagen was er niet alleen niet 
genoeg tijd om in deze tekortkoming 
te voorzien, maar ook was het niet 
meer mogelijk om de leden ervan op 
de hoogte te stellen, als de vergade-
ring hierom naar een later tijdstip 
zou worden verplaatst.
Het voorstel van de voorzitter biedt 
twee mogelijkheden: 1) het inlassen 
van een pauze, waarin de leden als-
nog kennis zouden kunnen nemen 
van de volledige jaarstukken, die in 
een hand-out bij de ingang is ver-
strekt. 2) het sluiten van de verga-
dering en het uitschrijven van een 

Verslag Algemene Ledenvergadering OSC
11 april 2018

Locatie: Het Trefpunt, Vijverhof, Reigerlaan 251, 2903 LJ Capelle aan den IJssel 
Aanwezig: M. Meiboom, voorzitter, K. van der Vegt, secretaris, W. Schoema-
ker, penningmeester, A. Boerkamp, bestuurslid
De presentielijst is getekend door 27 leden.
Bericht van verhindering ontvangen van: L. Hoekstra, E. Dörfler, H. Pas-
schier, R. Soetens,  P.J Meiboom-van Zinnen en E. Van der Vegt-Jansse.
Notulist: K. van der Vegt

afhaken, ook zijn er helaas twee 
overleden. Daartegenover zijn er 3 
nieuwe leden bijgekomen; dat mogen 
er meer worden. Ook fietsbegeleiders 
zijn nog zeer welkom. 
De groep viert in 2020 haar 10-jarig 
jubileum.
Minder in het oog lopend, maar ook 
volop actief zijn de geschiedenis-
groep en de leeskring. Beide hebben 
elk seizoen de nodige bijeenkomsten 
beleefd. De geschiedenisgroep is nog 
steeds vol bezet; bij de leeskring is 
plaats voor nieuwe leden. 
Het project “Lezingen  (met mu-
ziek)” zoekt nog naar zijn vorm. In 
2018 kon driemaal een lezing worden 

gehouden. Probleem is de beperkte 
beschikbaarheid van de presenta-
tor. Voor een meezingmiddag met 
kooroptreden bleek te weinig belang-
stelling te bestaan. Er wordt gezocht 
naar andere mogelijkheden, waar-
mee dit tot een vaste activiteit kan 
uitgroeien.
Al met al kunnen wij wel vaststellen, 
dat er genoeg te doen is geweest. Toch 
zijn wij in het afgelopen jaar met de 
neus op enkele feiten gedrukt, die de 
nodige aandacht moeten krijgen om 
onze vereniging de zo zeer gewenste 
vitaliteit te laten behouden.
 Kees van der Vegt,
 secretaris (wnd)
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Financieel verslag 2018nieuwe op een later tijdstip.
Bij stemming blijkt de overgrote 
meerderheid voor voorstel 1) te zijn. 
De vergadering wordt geschorst en 
na een pauze van 15 min. voortgezet.
 2) Mededelingen
De voorzitter maakt bekend dat 
er zich een kandidaat-bestuurslid 
heeft gemeld, te weten F. Hartman. 
Tevens, dat de huidige secretaris, K. 
van der Vegt, die statutair zou moe-
ten aftreden, bij nader inzien toch, 
althans voorlopig, beschikbaar wil 
zijn voor herverkiezing. 
 3) Notulen algemene leden-
vergadering dd. 19 juni 2017
De notulen van de vergadering dd. 
19 juni 2018 worden zonder opmer-
kingen goedgekeurd.
 4-5) Jaarrekening
Mevr. Winkels ziet bij de inkomsten 
wel een klein bedrag aan giften 
staan, maar geen vermelding van 
ontvangen subsidies. De penning-
meester repliceert, dat dan ook geen 
subsidies werden ontvangen.
Mevr. Winkels constateert verder, dat 
in de toelichting melding werd ge-
maakt van contributies die niet voor 
1 januari 2018 zijn ontvangen, zon-
der dat deze als ‘lasten’ zijn vermeld, 
hetgeen volgens haar boekhoudtech-
nisch wel zou moeten. Voorzitter en 
penningmeester verzekeren haar, dat 
aan deze en eventueel ook andere 
aspecten waar nodig bij het opma-
ken van de volgende jaarrekening 
aandacht zal worden geschonken.
Het verslag van de kascommissie 
komt ter sprake; de vergadering 
volgt het advies van de kascom-
missie en verleent aan de penning-
meester decharge voor het financiële 
beleid van 2017.
E. Dörfler treedt af als lid van de 

kascommissie. Mevr. Winkels biedt 
zich aan als vervanger, hetgeen door 
de vergadering wordt aanvaard.
 7) Jaarverslag
Mevr. Winkels maakt een compli-
ment voor met name de Zomer-
school en het project “Aan tafel”. 
Daaarbij plaatst zij wel de opmer-
king, dat het is voorgekomen dat 
een maaltijd niet door is gegaan 
zonder dat deelnemers daarvan op 
tijd bericht kregen. A. Boerkamp 
antwoordt, dat dat een incident is 
geweest, dat ook zij zeer betreurt, 
het was overmacht: de noodzaak van 
afgelasting werd pas op het allerlaat-
ste moment bekend.
 8) Verkiezing bestuursleden
Zowel de herverkiezing van K. Van 
der Vegt (secretaris) , als de ver-
kiezing van F. Hartman (algemeen 
bestuurslid) worden door de verga-
dering bij acclamatie aanvaard.
 9) Rondvraag
Er wordt gevraagd of het niet wen-
selijk, namelijk goedkoper is, als het 
Nieuwsbulletin door een groep vrij-
willigers bij de leden wordt bezorgd 
in plaats van verstuurd.  Zowel de 
penningmeester als de secretaris/
redacteur reageren: 1) de opgevoerde 
kosten van het OSC Nieuwsbulletin 
zijn drukkosten van de papieren 
versie. 2) Er bestaat wel degelijk 
een groep vrijwilligers die de bezor-
ging van de papieren versie op zich 
neemt. De overige leden krijgen een 
digitale versie per mail. De kosten 
van de verspreiding zijn dus mini-
maal.
 9) Sluiting
De voorzitter sluit om 14:10 de ver-
gadering en bedankt allen voor hun 
aanwezigheid.

Baten en lasten OSC per 31-dec-18
Baten
Leden 2018       12.173
Schenkingen           1.060
Bijdrage
Bijdrage SHC-nieuwsbrief        600
Verhuur
Kerk zaterdag huur         300
Koffie ochtenden Valerius         1025
Stichting Hulpdienst bijdrage huur 1200    3.125
Totale baten       16.358  16.358
Lasten
Huur ruimte       4397
Verwarming ruimte 2017 en 2018      226
Schoonmaakkosten        337
Koffie en thee       183     5.143
Kosten nieuwsbrief      1200
Kosten folders        271
Bestuurskosten        122
Werving leden        109
AVG          151
Ledenvergaderingen       205
Kosten FASv       1925     3.983

Kantoorkosten        403
Telefoonkosten        351
Boekhoud en leden adm. prog      169
Verzekeringen        140
Bankkosten         241
Postbus         121
Postzegels         633     2.058
Projecten
Scootmobiel            0
Aardrijkskunde geschiedenis       36
Muziekmiddag           0
Zomerschool        400       436
       --------
Totale lasten      11.620   11.620

Saldo exploitatie2018        4.738
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Toelichting Balans per 31 december 2018.
Activa
Vorderingen:
Debiteuren    € 5.545
Opgenomen zijn vorderingen uit hoofde van lidmaatschapsgelden voor 2019
Bij het verschijnen van dit verslag zijn alle lidmaatschapsgelden ontvangen.
Er zijn nog diverse rekening-courant verhoudingen met sommige doorlo-
pende activiteiten:
Zomerschool   €   732

Passiva
Eigenvermogen
Algemene reserve
De ontwikkeling is als volgt weer te geven.
Voorgaande jaren  € 2.191
Resultaat 2017  € 1.233
Resultaat 2019  € 4.738
Nog te betalen bedragen.
Bankkosten   €      44
Havensteder warmte 2018 €      60

Toelichting op de exploitatierekening over 2018
De specificatie in de exploitatierekening is zodanig gedetailleerd dat een 
enkele toelichting wordt gegeven.
De lasten toelichting:
In 2018 ontvingen we de afrekening voor de verwarmingskosten over het 
jaar 2017. Deze bedroegen een bijbetaling van 60 euro .
Kosten FASv voor een heel jaar bedroeg € 1.925
We zijn in 2018 overgestapt naar een nieuw online ledenprogramma. Meer-
dere personen kunnen nu meekijken hierin, wat de continuïteit bevordert.
De kostenpost postzegels is ook gestegen, 2018; veel is verstuurd via Sandd.
Er werd een bijdrage gegeven in diverse activiteiten o.a. de Zomerschool 
van € 400.

Leden:
We kennen drie soorten 
leden:
Hoofdlid: deze betaalt een 
jaarbedrag van 25 euro
Partner: deze betaalt een 
jaarbedrag van 15 euro
Vrijwilliger: deze betaalt 
vanaf 1 januari 2017 een 
bedrag van 0 euro.
De contributie van 2018 
was 25 euro per hoofdlid 
en 15 euro voor de partner.
Bij inschrijving vanaf 
oktober 2018 gold het 
lidmaatschapsgeld tot en 
met 31 december 2019.

Aantal leden
 per 31 december 2017:  669 
 31 december 2018: 611
Waarvan vrijwilligers: 125  
 resp. 102
Betalende leden: 544 
 resp. 509
Hiervan zijn partner: 63
Hoofdlid 481

Er hadden zich 44 nieuwe 
leden aangemeld .
Dit jaar zijn er 79 leden 
weg gegaan (overlijden, 
opname verpleeghuis en 
andere redenen). 

Totaal  € 12.070
aan contributie voor 2019

Balans per 31 december  OSC
Bedragen x 1€
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We doen ons best om er weer drie 
gezellige weken van te maken.
In mei kunt u het programma 
verwachten en van 11 t/m 21 juni 
kunt u zich inschrijven, van maan-
dag t/m vrijdag van 14-17 uur.
Wat betreft de betaling gaan we het 
dit jaar iets anders doen: voor de 
duurdere uitstapjes moet er vooraf 
betaald worden, binnen 14 dagen 
na  inschrijving. U krijgt daarvoor 
een factuur.
Mocht u onverhoopt niet mee 

kunnen, dan moet er ook ruim van 
tevoren afgezegd worden. Dus 
a.u.b. niet één dag voor de datum, 
dan bent u uw geld helaas kwijt. 
Ziekte, ziekenhuisopname of ande-
re calamiteiten uitgezonderd, dan 
krijgt u uw geld uiteraard terug.
In het progr:ammaboekje kunt u 
t.z.t. lezen hoe alles precies in zijn 
werk gaat.
Wilt u meedoen?? Zet dan de data 
alvast in uw agenda.

van
20 juli
t/m

10 augustus
2019

7e OSC Zomerschool

Wij zijn weer bezig voor de Capelse senioren een fijne Zomerschool te 
organiseren. Voor elk wat wils: workshops, bijv: bloemschikken, een 
schilderij maken, chocolade maken en uitjes zoals boottochten, bezoek 
aan een museum en een High Tea als afsluiting.

Tot ziens!
Het Zomerschool-team:
Walter, Miep, Cathrien, Henk en Han

Het schema voor de volgende maaltijden in 2019 ziet er zo uit:
Voor de maaltijd van:   Aanmelden vanaf:
Vrijdag 28 juni    Maandag 3 juni
Vrijdag 23 augustus   Donderdag 1 augustus
Vrijdag 25 oktober   Dinsdag 1 oktober
Voor het kerstdiner moet 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 ook 
tijdig definitief vastleggen. En als altijd: aanmelden bij onze geweldige Hulp-
dienst, 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 Hulpdienst doorgeven.
 Anneke Boerkamp en Cock Jansen

De afgelopen keer - deze keer was dat 22 februari – werd er weer een 
heerlijk diner opgediend.

Wilt u ook een keer mee eten?  
Vrijdag 26 april 2019

is de volgende “Aan Tafel” gepland.
U kunt zich aanmelden vanaf maandag 1 april (niet eerder!) bij de 

Hulpdienst, tel.: 0900-4503040
De contactpersoon voor dit diner van vrijdag 26 april is Anneke Boerkamp.

Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle aan den IJssel
Activiteiten

 “Aan Tafel”                         Lezingen met muziek
  Scootmobielclub Fietsclub
 Leeskring        Geschiedenisgroep

Zomerschool



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.
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Senioren ouder dan 75 moeten een 
medische verklaring aanvragen 
als ze hun rijbewijs verlengen. Het 
blijkt nodig te zijn om ruim van te 
voren hiermee te beginnen.
Het CBR schrijft zelf:
Het is op dit moment erg druk bij 
het CBR. Daardoor kan het beoor-
delen van uw rijgeschiktheid soms 
helaas langer dan vier maanden du-
ren. Als u verwacht dat u naar één 
of meer medisch specialisten moet, 
adviseren wij u om 6 maanden voor 
het verlopen van uw rijbewijs via 
Mijn CBR de Gezondheidsverkla-
ring in te dienen.
In een hoorzitting van de Tweede 
Kamer over de problemen bij het 

CBR heeft de directeur bedrijfsvoe-
ring gemeld dat de problemen met 
de wachttijden van medische be-
oordelingen in het najaar 2019 zijn 
opgelost.
Dus: uw rijbewijs verlengen, begin 
hiermee 6 maanden voor het verlo-
pen van uw rijbewijs. Ben Pleij

Verlenging van uw rijbewijs
Start tijdig met het aanvragen!

75-plussers die hun rijbewijs willen verlengen, kunnen maar beter een 
half jaar van tevoren een aanvraag indienen. Belangenorganisaties voor 
senioren krijgt veel klachten  over de ‘trage procedures’.

Van Cappellenhuis
Het monumentale Van Cappellenhuis, 
gelegen middenin het historische hart 
van Capelle,was ooit in gebruik als oude 
mannen- en vrouwenhuis.
Nu is het een gebouw waarin regelma-
tig culturele activiteiten worden georga-
niseerd zoals concerten, voorstellingen, 
workshops  en exposities. De mooie Van 
Cappellenzaal wordt tevens gebruikt voor 
o.a. huwelijksvoltrekkingen en is de thuis-
basis voor de Luisterkring.

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

https://vancappellenhuis.nl
Toegangskaarten kunnen ook via deze website worden besteld of, indien 
nog beschikbaar, aan de zaal worden gekocht, 30 min. voor aanvang van 

de voorstelling.

Eerstvolgende activiteiten:

Donderdag 28 maart, 20.00-
22.00 uur: ‘De Rechtvaardigen’. 
Concertlezing door Jan Brokken 
(teksten), Lidy Blijdorp (cello) en 
Tobias Borsboom (piano). 

Zondag 31 maart, aanvang: 15.00 
uur: ‘Wiener Salon’, Salonorkest 
Capelle o.l.v. Boudewijn Bruil, 
met Thea van Riet ( sopraan).

Vrijdag 12 april, 20.00-22.00 uur: 
‘2 x 4 Jaargetijden’. Brackman 
Trio i.s.m. Floor le Coultre (altvi-
ool).
Tim Brackman (viool), Kalle de 
Bie (cello) en Rik Kuppen (klave-
cimbel en piano).

Donderdag 25 april, 20.00-22.00 

uur: ‘4 Classic Young Masters’. 
Fee Suzanne de Ruiter (mez-
zosopraan), Gulmira Issabekova 
(piano), Inge van Grinsven (harp) 
en Melle de Vries (cello).

Vrijdag 10 mei, 20.00-22.00 uur: 
‘Romeo et Juliette’. Eva Tebbe 
(harp) en Ekaterina Levental 
(harp en mezzo-sopraan).

Zaterdag 25 mei, 20.00-21.30 uur: 
‘Van klein naar groot, van viool 
tot contrabas’. Concert door het 
semi-professionele ensemble 
Klassiek op Zuid,m.m.v. James 
Oesi, contrabas.

Zaterdag 8 juni, aanvang: 20.00 
uur: feestelijk slotconcert van dit 
seizoen: ‘Rachtime’. Een concert 
met een vleugje theater!

Om aan uitstapjes te kunnen deelnemen moet u bij de Stchting OpStap 
ingeschreven zijn. Hiervoor kunt u terecht op

https://www.opstapbuscapelle.nl/index.php/aanmelden-opstapbus
Bij het ter perse gaan van dit OSC Nieuwsbulletin was het programma voor 
april en mei nog niet bekend. U kunt dit t.z.t. vinden op

https://www.opstapbuscapelle.nl/index.php/uitstapjes
Alle overige informatie vindt u via

https://www.opstapbuscapelle.nl/index.php
Telefonisch aanmelden kan ook: 010 - 264 02 20

Minister Cora van Nieuwenhuizen 
van Infrastructuur & Waterstaat wil 
nu een coulanceregeling, waardoor 
75-plussers met een verlopen rijbe-
wijs gewoon kunnen autorijden. Wel 
moeten zij dan een geldige gezond-
heidsverklaring en een bewijs dat zij 
bij het CBR verlenging hebben aange-
vraagd bij zich hebben. (15-03-2019)



Meer informatie is te vinden op: www. hulpdienstcapelle.nl
Als u van de Hulpdienst gebruik wilt maken, dan belt u de

telefoonwacht:

0900 4503040
(€ 0,05 per minuut)

Stichting Hulpdienst
Capelle aan den IJssel

in samenwerking met 

OSC
Diensten Stichting Hulpdienst Capelle

Voor het geval u er nog niet van op de hoogte was of als u het 
vergeten was, volgt hieronder nog eens een opsomming van de 
diensten die de Hulpdienst Capelle te bieden heeft

Vervoer voor 50+
Telefooncirkels 
Thuishulp
Honden uitlaten
Computerondersteuning
Klusjes in huis
Administratieve ondersteuning
Belastingformulieren, toeslagen
Scootmobiel instructie
E-bike instructie
Grip op Geld
Boodschappen/Wandelen/Winkelen/Bezoekjes


