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Van de voorzitter
 
Een vorige keer heb ik U beloofd dat we eind augustus nogmaals zouden gaan nadenken hoe we
de activiteiten van de OSC weer zouden kunnen opstarten. Ik had daar alle vertrouwen in, want ik
was net 4 weken in Frankrijk geweest, met de caravan, en we hadden zonder moeite alle ‘rode’
klippen omzeild.
Terug in Capelle zijn we weer aan het vergaderen geslagen (daar zijn we namelijk heel goed in).
Onze bestuurlijke conclusie was: we moeten aan de coördinatoren van de activiteiten vragen wat
zij willen. 
Inmiddels hadden we ook een hele lijst aan RIVM- achtige maatregelen bedacht. Veiligheid voor
alles, toch?
Kort samengevat: alles kan in het Valeriusrondeel, met de volgende kanttekeningen:
 
* Alles ontsmetten;
* Mondkapje op;
* Handen wassen bij binnenkomst;
* Vooraf vermelden dat U komt;
* Tompouce van de OSC;
 
De samenvatting van de bijeenkomst met de coördinatoren was de volgende: zij wilden wel, maar
U niet.
En daar heb ik alle begrip voor. Sterker nog, het is nu 6 weken later en het virus laat zich weer
steeds meer gelden. Dat is voor niemand een  geruststellende gedachte. En je kunt er niets aan
doen.
Wij blijven, net als U, alles in de gaten houden. Maar, we zouden al heel erg geholpen worden als
U aangeeft waar U behoefte aan heeft. Kan niet schelen wat. Vertel het ons.
 Ik zou zeggen: bel me gek: 06-52509743.
 
Max Meiboom

 Schollebos
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vacature secretaris
 
Helaas heeft Joop Klaver om
gezondheidsredenen zijn functie als
secretaris van de OSC/SHC per 20
augustus 2020 moeten neerleggen. Zijn
taken worden inmiddels door Walter
Schoemaker waargenomen. 
U zult begrijpen dat wij als bestuur heden
op zoek zijn naar iemand die deze
vacatures (secretaris OSC/SHC) kan/wil
vervullen. Voor informatie over de inhoud
van het secretariaat kunt u 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 nieuwe activiteiten willen organiseren.
Want stilstand is nog altijd achteruitgang.
Wij zijn ervan overtuigd dat er onder onze
leden mensen zijn die best wel iets
willen/kunnen betekenen voor het
organiseren van kortdurende projecten.
Maar die niet weten wat dit inhoudt en
wat te doen. Ons motto in deze tijden is
en blijft: wij werken, coronaproof of niet.
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
.

Senioren gaan langzaam minder horen. Hun
naasten moeten hen er vaak op wijzen dat zij
slechter gaan horen. De eerste fase is de
ontkenningsfase: niemand wil een groot bord
achterop de fiets hebben, want zij horen
weliswaar iets minder, maar zijn niet doof.
Daarom is de S I H sticker ontwikkeld. Deze
sticker attendeert de omgeving erop dat de
bestuurder minder goed hoort De sticker is 5 x
5 cm en past bijvoorbeeld op het
achterspatbord van de fiets. Op de steeds
vollere en drukkere fietspaden wordt hiermee
subtiel aangegeven dat de bestuurder, ook bij
herhaaldelijk en nadrukkelijk bellen, niet goed
hoort. De sticker is ook te gebruiken op de
scootmobiel, rolstoel, tot aan wandelstok toe,
omdat deze eenvoudig op maat te knippen is en

Ruim 1,6 miljoen senioren horen minder goed
plakt op alle stof en vetvrije ondergronden.
Vele instanties ondersteunen dit initiatief. Zoals
de Nationale Politie, Veilig Verkeer Nederland,
GGMD, ANWB, KBO-afdeling, Zorgsaam
Apeldoorn, Rijwielhandel en Hogeschool
Utrecht.
Nadat de sticker is aangebracht op het
achterspatbord leert de ervaring dat je anders,
prettiger gaat fietsen, doordat het
achteropkomende verkeer zich beleefder
gedraagt.
Op dit moment zijn er slechts enkele
verkooppunten in het land. 2 stickers samen
kosten € 7,50. Bestellen kan ook op www.
slechthorendesticker.nl. Of stel een vraag op
sh.sticker@ziggo.nl en u krijgt snel antwoord.
Bron: Nieuwsflits 16 FASv
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Colofon
 
Het OSC Nieuwsbulletin is een uitgave van de
Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle a/d
IJssel. 
 
Bestuur:
M. Meiboom, voorzitter
W. Schoemaker, penningmeester en
waarnemend secretaris
A. Boerkamp, bestuurslid
F. Hartman, bestuurslid
 
Verenigingsadres:
Postbus 74, 2900 AB Capelle a/d IJssel
tel.: 0900-450 30 40
email: osc.secr@gmail.com
website: www.hulpdienstcapelle.nl
KvK nr: 64505499
IBAN: NL58 INGB 0007 116157
 
Het OSC Nieuwsbulletin wordt per email
verzonden aan de leden van de OSC. Voor
degenen die daaraan de voorkeur geven, wordt
een versie op papier uitgebracht.
Redactie: Petra Rutten en Martin van der Hilst
Redactie-adres: redactie.osc@gmail.com

Ledenwerfactie: we gaan nogsteeds door
 
U weet het: een nieuw door u aangebracht lid
levert u een cadeaubon van € 10,= op. Deze
wordt u toegezonden wanneer het nieuwe lid
zijn/haar contributie heeft betaald. Die
contributie is ook dit jaar voor het eerste
gezinslid € 25,= per jaar, voor een tweede
gezinslid € 15,=. 
Opgeven via de Hulpdienst, tel.: 0900-4503040
of schriftelijk naar OSC, Postbus 74, 2900 AB
Capelle a/d IJssel.
Vergeet u dan niet behalve naam en
adresgegevens ook het email adres op te
geven, in verband met toezending van het
Nieuwsbulletin.

Inzenden kopij
 
Wilt u reageren op een artikel uit het
Nieuwsbulletin of heeft u een verslag gemaakt
van één van de activiteiten van de OSC? Stuur
dan uw kopij in, eventueel met foto's of
illustraties, aan:
Redactie OSC Nieuwsbulletin, mailadres:
redactie.OSC@gmail.com
Per post mag ook, dan aan:
Redactie OSC Nieuwsbulletin, Postbus 74,   
2900 AB Capelle a/d IJssel.
 
Bij voldoende ruimte en geschiktheid zullen wij
het graag plaatsen.

'Aan Tafel' in de Vijverhof
 
Graag hadden wij u medegedeeld dat er
binnenkort weer 'Aan Tafel' is in de Vijverhof.
Er worden voorzichtig nieuwe activiteiten
opgestart met bewoners van de Vijverhof. 
Maar helaas moeten wij nog steeds rekening
houden met het corona-virus en is het nog niet
mogelijk om er met meerdere mensen van
buiten de Vijverhof uit eten te gaan.
Als wij weer met elkaar kunnen dineren, zullen
wij u hiervan via het Nieuwsbulletin op de
hoogte stellen.
  Anneke Boerkamp Cock Jansen
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Wie helpt je nog ?
 
Wie is er nog voor je, als er niet genoeg
mensen in de Zorg zijn?
Als je denkt: 'Daar val ik mijn kind niet mee
lastig'.
Als je 's morgens je bed niet uit kunt komen
door de rugpijn?
Wanneer de winkel zegt 'Je oude matras moet
om 8 uur ingepakt klaar staan'?
Wanneer de Kringloop zegt: 'Je oude bank is
versleten - die nemen we niet mee', terwijl je
die ruimte zo keihard nodig hebt.
Als je leest 'Het warme water wordt voor een
maand afgesloten'.
Als ze de straat een maand opbreken, terwijl je
op het trottoir al zo moeilijk liep.
Als je huisarts zegt: 'Het is de leeftijd, daar is
niets meer aan te doen’.
Als je niet naar de huisarts durft - bang dat je
niet meer mag rijden.

 de Schreeuw, Edvard Munch

Is er dan iemand met een luisterend oor?
Is er dan nog iemand die je helpt?
 
Ine Driessen

PROGRAMMA VAN CAPPELLENHUIS
  
Het Van Cappellenhuis is weer van start
gegaan. Zolang de 1 ½ meter norm geldt,
kunnen er maar 24 bezoekers in de zaal. Om
meer mensen een kans te geven een concert bij
te wonen én om e.e.a. financieel mogelijk te
maken worden de concerten omgezet naar 2
wat kortere concerten. Mochten er nieuwe
coronarichtlijnen komen, dan worden eventuele
aanpassingen altijd in de lokale krant, de IJssel-
en Lekstreek, gepubliceerd en zijn deze op
www.vancappellenhuis.nl te vinden. U kunt ook
alle actuele informatie rechtstreeks via onze e-
mailnieuwsbrieven ontvangen als u uw e-
mailadres opgeeft via info@vancappellenhuis.nl

 
NOVEMBER: BEETHOVENMAAND!
 
zondag  1  november 14.30-15.30 uur en
16.15-17.15 uur: 
“IN DE BAN VAN BEETHOVEN”, 
met het semi-professionele ensemble Klassiek
op Zuid, o.l.v. Miranda Rademaker. Een
afwisselend programma met bekende en
onbekende werken in verschillende bezettingen.
 
dinsdag 10 november 19.00-20.00 uur en
21.00-22.00 uur: 
ENTARTETE KUNST,
Lezing met muziek door kunsthistorica Josée
Claassen. Vanaf 1933 werd het vele
kunstenaars door de nazi’s in Duitsland

                                          Vervolg pagina 6

5Oktober 2020



onmogelijk gemaakt te werken. Hun kunst werd
bestempeld als “Entartete Kunst”. Wie waren zij
en wat maakten zij?
 
 
zaterdag 21 november 19.00-20.00 uur
en 21.00-22.00 uur: 
IN DE GEEST VAN BEETHOVEN,
met het Brackman Trio: Tim Brackman (viool),
Kalle de Bie (cello), Rik Kuppen (piano). Op het
programma in ieder geval het “Geister Trio”,
misschien wel het mooiste en zeker
geheimzinnigste trio van Beethoven en het
fascinerende 3e Pianotrio van Brahms.
 
zondag 29 november 14.00-15.00 uur en
16.00-17.00 uur: 
BEETHOVEN EN DE GITAAR,
met Izhar Elias (gitaar), Eva Stegeman (viool)
en Iván Iliev (altviool). Ter gelegenheid van het
Beethovenjaar heeft de Nederlandse
Muziekprijswinnaar Izhar Elias een programma
samengesteld met werken van Beethoven.
Bijzondere arrangementen voor gitaar en
strijkers, gemaakt door tijdgenoten van
Beethoven.
 
DECEMBER
 
zondag 13 december 14.30-15.30 uur en
16.15-17.15 uur: 
KERST MET JOHANN SEBASTIAN BACH EN
ARVO PART, 
met het semi-professionele ensemble
Klassiek op Zuid, o.l.v. Miranda
Rademaker.  Wat is er nou stemmiger in deze
tijd van het jaar dan de prachtige muziek van
Bach? Ook eeuwen later is deze muzikale
grootheid een inspiratiebron voor velen,
waaronder de componist Arvo Pärt. En
uiteraard is er een link met het kerstfeest. Laat
u verrassen!

 
dinsdag 15 december 14.00-15.00 uur en
16.00-17.00 uur: 
CAROLS AAN DE IJSSEL, 
een meezingconcert o.l.v. Karin Schipper.
Ook vorig jaar was het weer een doorslaand
succes. U krijgt tekst en zingt mee.

 
zondag 20 december 14.00-15.00 uur en
16.00-17.00 uur: 
KERSTCONCERT  met het GRUPPMAN
ENSEMBLE: 
Igor Gruppman  (viool), Vesna Gruppman
(viool/altviool), Katja Dirven – Didychenko
(cello) en Anastasia Safonova (piano). Igor
Gruppman, met een wereldwijde reputatie als
dirigent, vioolsolist en orkestleider, is in deze
regio het meest bekend als 1e concertmeester
van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Zijn
ensemble bestaat uit musici van de hoogste
top, een eer om die te mogen ontvangen!
Het programma wordt t.z.t. bekendgemaakt.
 
EN… JANUARI WORDT WEER
WERELDMUZIEKMAAND!
 
Om alvast te noteren:
zaterdag 9 januari 2021 19.00-20.00 uur
en 21.00-22.00 uur: 
NIEUWJAARSCONCERT,
met zangeres LILIAN VIEIRA en de band EPM-
HOLLANDA!

6 Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle aan den IJssel



Aangifte belasting 2019
 
De Belastingdienst heeft de aangifteperiode
voor de inkomstenbelasting 2019 uitgebreid tot
het einde van dit jaar. Dat betekent dat wij de
gratis aangifte tot die tijd voor u kunnen
verzorgen.
Zoals u weet is deze service in principe bestemd
voor mensen met een maximum inkomen tot
ca. € 30.000,= voor een alleenstaande en
€ 50.000,= voor iemand met een partner.
Daarbij geldt dat het spaargeld niet meer mag
zijn dan ca. € 30.000,= voor een alleenstaande
en ca. 60.000,= voor paren.
 
U kunt zich opgeven bij de Hulpdienst, tel.:
0900-450 30 40. Het invullen gebeurt bij u
thuis.
Indien u in voorgaande jaren geen
belastingaangife hebt ingevuld, is het aan te
bevelen om dit nu wel te laten doen, omdat u
misschien teveel betaalde belasting kunt
terugkrijgen. Of wellicht blijkt dat u toch in
aanmerking kunt komen voor één of meer
toeslagen. Wij kunnen dat voor u controleren.
Belangrijk is dat u hiervoor een
machtigingscode voor de inkomstenbelasting
2019 moet aanvragen bij telefoonnummer
088-1236555 (houdt hiervoor uw BSN-nummer
bij de hand). Ook voor uw partner moet dan
zo'n code worden aangevraagd. Voor het
eventueel aanvragen van toeslagen zijn ook
aparte machtigingscodes nodig. Deze
machtigingscodes worden in een blanco
envelop naar uw huisadres gestuurd. Mensen
voor wie wij al eerder de belasting hebben
inggevuld, ontvangen deze machtigingscodes
automatisch. 
Indien u hierover nog vragen hebt, kunt u ook
0900-450 30 40 bellen. De telefoonwachten
zorgen dan dat één van de invullers contact
met u opneemt.
 
De SHC Belastingservice
 

Vervoer Stichting HulpdienstCapelle
 
Wij hadden gehoiopt dat de corona-situatie op
het moment van schrijven weer verbeterd zou
zijn. Helaas blijkt dit helemaal niet het geval.
Gezien het feit dat de besmettingen weer
toenemen, kunnen wij helaas geen
versoepelingen toepassen. 
Wij blijven het vervoer voorlopig met de eerder
gepubliceerde beperkingen uitvoeren. 
 Wat zijn de beperkingen?
 
1. Vervoer voor medische doeleinden, zoals
ziekenhuizen, huisartsen, etc.
2. Vervoer voor het bijwonen van een
begrafenis of crematie
3. Vervoer voor bezoek aan een zorginstelling
4. Vervoer naar opticien en audicien
5. Er wordt slechts 1 passagier meegenomen,
die alleen op de achterbank mag plaatsnemen
6. Het dragen van een mondkapje door de
passagier is verplicht
7. De passagier moet geheel zelfstandig, dus
zonder hulp, kunnen in- en uitstappen
8. De passagier mag geen corona-gerelateerde
klachten hebben.
 
Afhankelijk van de corona-situatie kunnen
nieuwe maatregelen tussentijds noodzakelijk
zijn.
 
Voor nadere informatie over de actuele
situatie kunt u altijd contact opnemen
met de Hulpdienst Capelle, via het
telefoonnummer 0900-450 30 40.
 
Ben Pleij,
coördinator Vervoer
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Vervoer Hulpdienst rijdtbeperkt
 Helaas is vanwege detoenemende activiteit van hetcorona-virus het vervoer nogsteeds slechts op beperkteschaal mogelijk. Zie voor voorwaarden enrestricties het artikel hieroverop pagina 7.

Stichting Hulpdienst

Capelle aan den IJssel
in samenwerking met 

OSC

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

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

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)


