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Erratum
Abusievelijk staat in de kop op pag. 1 van het
oktobernummer dat het het decembernummer
zou zijn. 

Van het bestuur
 
In de laatste bestuursvergadering werd afgesproken dat alle bestuursleden om en om het
voorwoord in het Nieuwsbulletin gaan schrijven. En ik ben als eerste aangewezen om de aftrap te
doen. Nou, daar gaat-ie dan:
 
Zoals u in de media hebt kunnen volgen, zitten we momenteel nog middenin de Covid19 crisis; we
zijn daar voorlopig nog niet vanaf. Onze OSC-activiteiten en die van de SHC zijn, na eerst weer
opgestart te zijn, tot nader order stilgelegd, in afwachting van betere tijden. We zullen u tijdig
informeren wanneer wij onze bezigheden weer mogen opstarten.
Ook onze Algemene Ledenvergadering zal worden opgeschoven naar volgend jaar, alsmede de
viering van ons vijfjarig bestaan (4 november jl.). De eerder vastgestelde begroting van 2019 blijft
dan ook in het verenigingsjaar 2021 leidend.                                                                           
                                                      
Het bestuur vergadert nog steeds elke maand, maar dan wel via Skype, een tijdelijke oplossing
totdat we weer groen licht krijgen om weer ouderwets te vergaderen. Want er gaat immers niets
boven elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen.   
Helaas zullen we na de laatste aanscherpingen moeten wachten op wat er verder door het kabinet
wordt besloten. Laten we hopen dat de cijfers in de ziekenhuizen en verpleeghuizen in
sneltreinvaart afnemen, zodat we ons langzamerhand weer wat vrijer mogen gaan bewegen,
uiteraard wel rekening houdend met de Covid19 richtlijnen.                                                       
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Uiteraard klopt dit niet, want het
decembernummer houdt u nu in handen.
Onze excuses voor de gemaakte vergissing.
De redactie



                                               
Met de kerstdagen in het verschiet zal het in huiselijke kring waarschijnlijk minder gezellig worden
dan voorgaande jaren. Maar dit betekent niet dat we bij de pakken moeten gaan neerzitten.
Misschien een goed moment om een kaartje te versturen, of beter nog: pak de telefoon en maak
een gezellig praatje, over bijvoorbeeld het weer. Nou ja, ik zou zelf voor een ander onderwerp
kiezen. Sommigen beschikken al over videobellen. Ook heel leuk, maar het heeft als nadeel dat je
op je gezichtsuitdrukkingen moet letten. Maar er zijn nog vele andere bezigheden mogelijk. Te
denken valt aan puzzelen, een mooi boek lezen of een spannende film kijken. Wist u trouwens dat
Max - ik bedoel natuurlijk de omroep - op elke werkdag om 16.45 uur op NPO1 het Max
Ouderenjournaal uitzendt? Een aanrader: eindelijk eens positief nieuws. En ja, ik mis Hendrik
Groen. U ook?   
Ook Oud en Nieuw zal er anders uitzien. De vraag is: komt er wel of geen totaal vuurwerkverbod?
Wel kunnen we hopelijk genieten van de Oudejaarsconference "Korrel Zout" van Joup van 't Hek,
waarin hij ongetwijfeld het jaar 2020 tot op het bot zal fileren. Ja, je moet er wel van houden
natuurlijk. Ik heb begrepen dat dit zijn laatste Oudejaarsconference wordt.
 
Ik wens u en uw naasten namens het OSC-bestuur fijne kerstdagen en een voorspoedig 2021.
Blijf gezond, kijk vooruit en geniet met volle teugen.
 
Frits Hartman
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programma Van Cappellenhuis
 
Doordat ook het Van Cappellenhuis vanwege de
corona-maatregelen de deuren heeft moeten
sluiten, zijn er wijzigingen in het programma
van december. Sommige optredens van
november worden ook nog ingehaald. Voor
bijzonderheden verwijzen wij naar de website:
www.vancappellenhuis.nl
 
2021
Het is niet zeker welke coronaregels in 2021
zullen gelden. Zodra het mogelijk is, wordt weer
overgegaan op langere concerten en optredens.
Maar zo lang de 1,5 meter geldt zullen het nog
2 concerten of voorstellingen van een uur
blijven. Door de onzekerheid kunt u helaas nog
niet reserveren. Zodra reserveren mogelijk
wordt, wordt dat via de PR-kanalen van het Van
Cappellenhuis (nieuwsbrieven, persberichten,
etc.) bekendgemaakt. Neem alvast een kijkje
op de website voor wat er al gepland is.
Het programma tot juni is nog niet compleet.

De ontwikkelingen rond corona worden nog
afgewacht, maar zodra het kan zal een aantal
gaten opgevuld worden. Er liggen heel
interessante plannen op de plank. Houdt dus
vooral ook hiervoor de website, nieuwsbrieven,
etc. in de gaten.
 
Opgeven voor het ontvangen van digitale
nieuwsbrieven kan door uw naam en
adres te sturen naar:
cultuur@vancappellenhuis.nl

2 Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle aan den IJssel



Geachte lezer,
 
2020 was een merkwaardig jaar. De komst van het corona-virus heeft alle plannen, die we op 1
januari 2020 nog hadden, ondersteboven geschopt. Werkelijk alles werd anders. Maar wat nog
het meest benauwend was: dit hadden we nog nooit meegemaakt. De vorige grote pandemie was
de Spaanse griep van 1918. Er zijn nog maar weinig mensen in leven die daar iets over kunnen
zeggen. Dus corona was nieuw en angstaanjagend. Het greep diep in in onze samenleving. Wat
we hadden, hebben we niet meer. Maar, er is hoop aan de horizon. In tegenstelling tot 1918 zijn
we veel verder in het ontwikkelen van nieuwe oplossingen.
Er komt (is) een vaccin. Dat is mooi. Maar dit gedoe dwingt ons na te denken over de vraag hoe
wij onze samenleving opnieuw moeten inrichten. En dat is niet alleen aan jongeren. Ook ouderen
(wij dus) moeten hun bijdrage leveren aan het gesprek over de nieuwe inrichting van onze
maatschappij.
 
Ik wens U en de Uwen, namens het bestuur van de OSC, een - ook al andere - prettige Kerst en
een - ook al ander - mooi Oud en Nieuw. 
 
We laten ons niet kisten en pakken 2021 vol goede moed op. Op ons kunt U rekenen, binnen de
grenzen van wat mag. Wij rekenen op U!
 
Max Meiboom,
voorzitter OSC

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
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'Aan Tafel' in de Vijverhof
 
Heel even leek het de goede kant op te gaan
met het corona-virus. Maar op het moment
waarop wij dit schrijven, gelden er toch weer
strenge maatregelen.
Wij hebben contact gehad met mevrouw Susan
Honkoop, teamleider Welzijn, in de Vijverhof.
Zij deelde mee dat er helaas in december geen
Kerstdiner zal zijn voor mensen van buiten de
Vijverhof. 
Wij hopen dat er in het nieuwe jaar een einde
komt aan de corona-pandemie en dat we weer
gezellig met elkaar kunnen dineren in de
Vijverhof.
Wij houden u op de hoogte.
  Anneke Boerkamp Cock Jansen

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:
Merellaan 215, 2903 GE 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: ook in 2021 gaanwe 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 volgend jaar voor het eerste
gezinslid € 25,= per jaar, voor een tweede
gezinslid € 15,=. 
Opgeven via de Hulpdienst, tel.: 0900-4503040
of schriftelijk naar OSC, Merellaan 215, 2903 GE
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, Merellaan 215,
2903 GE Capelle a/d IJssel.
 
Bij voldoende ruimte en geschiktheid zullen wij
het graag plaatsen.
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Recept voor 12 cupcakes 
Ingrediënten:
 
125 Gram roomboter op kamertemperatuur
125 Gram kristalsuiker
125 Gram zelfrijzend bakmeel
2 Eetlepels melk op kamertemperatuur
2 Eieren op kamertemperatuur
 
Benodigdheden:
Cupcake bakblik met daarin papieren
bakvormpjes.
1 Grote kom, 1 mixer met beslaghaken, 2
eetlepels.
 
Verwarm de oven voor op 170 graden.
Zet een cupcake bakblik met daarin papieren
bakvormpjes klaar.

 
Beslag maken:
Doe de zachte boter en de suiker in een kom.
Mix nu met de mixer op middelhoge snelheid
totdat er een lichte en luchtige massa ontstaat.
Voeg nu 1 voor 1 de eieren toe.  Mix het beslag
goed door met de mixer op middelhoge
snelheid als je een ei hebt toegevoegd.
Voeg nu beetje bij beetje het zelfrijzend
bakmeel toe. Mix telkens de massa met de
mixer op middelhoge snelheid als je een
hoeveelheid meel hebt toegevoegd.
Als laatste voeg je de melk toe en mix je nog
eens 1 minuut alles goed door elkaar met de
mixer op middelhoge snelheid, tot een luchtig
en glad beslag is ontstaan.
 Vul nu met behulp van twee lepels de papieren
bakvormpjes tot 2/3 vol.
 
Bakken:
Open de oven en zet het cupcake bakblik in het
midden van de oven op een rooster.  Bak de
cupcakes in ongeveer 25 minuten gaar op 170
graden.
 
Afkoelen:
Laat de cupcakes nog een paar minuten in het
bakblik zitten. Zet het bakblik bij voorkeur op
een rooster. Haal de cupcakes voorzichtig uit
het bakblik. Laat de cupcakes  goed afkoelen op
een koel rooster.
Smullen maar!
 

Afgelasting vrijwilligersmiddag
 
In december wordt altijd onze
vrijwilligersmiddag gehouden, een jaarlijkse
gelegenheid waarbij wij, onder het genot van
een hapje en een drankje, onze waardering
kunnen uiten voor onze vele vrijwilligers en het
werk dat zij met elkaar verzetten.
Maar, u begrijpt het al, ook hier is corona de

grote spelbreker. Het is helaas niet mogelijk
met zoveel mensen in één ruimte te zitten. Dus
restte ons niets anders dan ervan af te zien.
 
Wij hopen dat volgend jaar deze traditie weer in
ere hersteld kan worden!
 Het Bestuur

Zo maak je in een handomdraai de heerlijkste en mooiste cupcakes zelf
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 Respijtzorg/mantelzorg
Onlangs, op zaterdag 31 oktober, zond NPO1
het programma Kassa uit, waarin aandacht
werd besteed aan het onderwerp Mantelzorg.
Bent u geïnteresseerd, kijk dit programma dan
terug. Het ging met name om Respijtzorg. 
Iemand die onbetaald en voor langere tijd voor
familie of kennissen zorgt, bijvoorbeeld
vanwege ziekte, ouderdom of een beperking,
heeft mogelijk recht op respijtzorg. 
Dit houdt in een tijdelijke en volledige
overname van zorg, met als doel de
mantelzorger een adempauze te geven
(Mantelzorgondersteuning). Neem contact op
met het Servicepunt Mantelzorg van Welzijn
Capellle (telefoon: 010- 26 40 220), zodat
samen gekeken kan worden naar een mogelijke
ondersteuning.
Ook kunt u informatie inwinnen
bij MantelzorgNL, een landelijke vereniging
die opkomt voor iedereen die zorgt voor een
naaste (telefoon: 030- 65 92 22 2, website:
www.mantelzorg.nl).
 
 
  

Trucs en tips
 Babbeltrucs
Nog steeds verliezen veel mensen geld door
babbeltrucs aan de deur of telefoon, of via mail.
We kunnen niet genoeg waarschuwen, maar
het gebeurt nog steeds.                                 
                                                               
Laat nooit onbekenden binnen, gebruik altijd
een kierstandhouder om de deur op een kier te
zetten. Sluit de deur als u binnen iets gaat
halen. PIN nooit zomaar aan de deur en geef
uw pinpas nooit uit handen. Banken vragen
nooit via de telefoon om uw gegevens. 
Oplichters doen zich vaak voor als bank of zelfs
als een familielid om te vertellen dat zij in de
problemen zijn geraakt en vragen u geld over
te maken. Controleer altijd zelf door het
betreffende familielid terug te bellen op het
nummer dat bij u bekend is. Doe altijd aangifte
bij de politie, via telefoonnummer 0900-88 44. 
                   
Check altijd telefonisch of het verhaal klopt.
 TIP
Kijkt u weleens naar het Max Ouderenjournaal?
Elke werkdag om 16.45 uur op NPO1. 
Het is positief, hoopvol, informatief en
inspirerend nieuws, toegespitst op de situatie
van ouderen in tijden van sociale afstand. 
Het Max Ouderenjournaal biedt handvatten,
maar bezorgt ook een glimlach. Het geeft een
kijkje in grote en kleine initiatieven in de regio.
Het programma geeft ook tips voor afleiding en
vermaak.
 Update maatregelen coronavirus
Samen moeten we de controle over het
coronavirus houden en zorgen dat we elkaar
niet besmetten.Dit lukt alleen als we ons aan de
regels houden.
Heeft u klachten? Blijf thuis. Werk zoveel
mogelijk thuis, houdt anderhalve meter afstand,
vermijdt drukte, was vaak uw handen én draag
een mondkapje in winkels en binnen op
openbare plekken.
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Vervoer Hulpdienst
 
Helaas hebben we dit jaar voor de 2e maal uit
veiligheidsoverwegingen moeten besluiten het
vrijwilligersvervoer opnieuw stop te zetten. Op
22 oktober jl. hebben wij geen nieuwe
aanvragen voor vervoer meer aangenomen.
De ritten in de week daarna hebben we nog
uitgevoerd, alle andere ritten hebben we
geannuleerd. 
Helaas kregen we, eveneens op 22 oktober jl.,
het bericht dat één van de nog actieve
chauffeurs positief was getest op corona. Na
een slechte week ging het met de betrokken
chauffeur gelukkig weer beter. 
De passagiers die de betrokken chauffeur tot 10
dagen voor de positieve corona-test heeft
vervoerd, zijn geïnformeerd dat zij mogelijk in
contact zijn geweest met een corona-patiënt. 
Hoewel het lastig te voorspellen is wanneer de
situatie weer genormaliseerd zal zijn en we
weer vervoer kunnen aanbieden, is de
verwachting dat dit in ieder geval dit jaar niet
meer zal plaatsvinden. De besmettingsgraad zal
aanzienlijk moeten zijn teruggebracht en
stabiliteit moeten vertonen, voordat het vervoer
weer, met beperkingen, kan worden opgestart.
 
Op de website van de Hulpdienst Capelle:
https://www.hulpdienstcapelle.nl/ vindt u o.a.
informatie terug over de stand van zaken met
betrekking tot het vervoer.
 
 
 
 
 
 

Bereikbaarheid 0900-450 30 40
 
Op 9 november jl. is besloten de bereikbaarheid
van het centrale telefoonnummer van de
Hulpdienst Capelle en de OSC (i.v.m. de zeer
sterke terugloop van het telefoonverkeer) te
beperken.
Het aantal gesprekken is teruggelopen naar 5
tot 8 gesprekken per dag, waarvan de meeste
in de ochtenduren worden gepleegd. Op de
zaterdag en de zondag is het telefoonverkeer
nagenoeg nul.
 
Om onze vrijwilligers die het centrale
telefoonnummer bemensen niet onnodig van
hun vrije tijd te beroven, zijn wij gedurende de
tijd dat geen vervoer kan worden
aangeboden alleen in de ochtend
bereikbaar, van maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur. 
 
Hierna krijgt u als beller een automatische
telefoonbeantwoorder te horen.
 
Zodra het vervoer weer kan plaatsvinden, zal
ook het centrale telefoonnummer weer op de
normale tijden bereikbaar zijn.
 
Vervoersaanvragen kunnen wij dus voorlopig
niet honoreren, maar voor de andere diensten
kunt u nog steeds bij de Hulpdienst terecht,
zolang daarvoor vrijwilligers beschikbaar zijn.
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Helaas is vanwege detoenemende activiteit van hetcorona-virus het vervoergestaakt.In verband hiermee is ook debereikbaarheid van het centraletelefoonnummer                0900-450 30 40 beperkt.   Zie de artikelen hierover oppagina 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)


