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Van de voorzitter
 
De eerste maand van 2021 is alweer voorbij. De hemel kleurt weer iets minder grijs. Het vaccin
komt er aan. En daarmee het moment dat U weer aandacht besteden mag/kan aan de kinderen,
de kleinkinderen, Uw vrienden en kennissen. O.k., wie, wanneer en waar is onduidelijk. De
overheid heeft het moeilijk met haar eigen regels, maar vooruit: een dergelijke pandemie had nog
niemand meegemaakt.
 
Het bestuur heeft de volgende zaken besproken:
Het ziet er niet naar uit dat er voor september een Algemene Ledenvergadering kan worden
gehouden. Wij hebben dus beslist dat we, net als in 2020, de goedgekeurde begroting voor 2019
als leidraad zullen houden. We hebben intussen de kascontrolecommissie gevraagd de boeken
over 2020 te controleren. Zo gauw het verslag van deze commissie beschikbaar komt, zullen we
dat in een volgend Nieuwsbulletin publiceren.
 
In de volgende bestuursvergadering zullen we ons beraden op een aantal scenario's voor het
najaar. Er zijn ruwweg drie mogelijkheden:
 
* we worden getroffen door een derde golf,
* het gaat beter maar nog niet ideaal en:
* meer dan 70% van de Nederlandse bevolking is ingeënt, waardoor de groepsimmuniteit redelijk
dichtbij komt.
 
Alle drie de mogelijkheden hebben impact op ons verenigingsleven. Maar - en dat is het
belangrijkste - alle scenario's moeten worden uitgewerkt, zodat we voldoende tijd hebben om ons
voor te bereiden op het najaar.
 
Ik vertrouw erop dat U nog even doorbijt totdat het weer lente wordt.
 
Met vriendelijke groet,
 
Max Meiboom
 
P.S.:
Om de lente dichterbij te halen, wil ik u vragen om ergens in huis een zonnetje te
tekenen. Mag in kleur, maar alles is goed. Een zonnetje met de tekst: HOOP.  Hou vol!!



Ledenvoordelen
 
Onze OSC is aangesloten bij de FASv. Daarom
kunnen ook onze leden gebruik maken van de
FASv voordeelarrangementen (zie www.fasv.nl
en onder menu 'voordelen'). 
De FASv is de afgelopen maanden bezig
geweest met het uitbreiden van deze
arrangementen. Ook lopen er nog
onderhandelingen met bedrijven, welke
mogelijk in de loop van de komende maanden
worden toegevoegd. 
 
De reeds bestaande ledenvoordelen zijn:
 
1. Centraal Beheer
Kortingen op particuliere verzekeringen en
diensten.
2. De Woningwachter
Korting van 10% op badkamerrenovaties,
trapliften, schilderwerk en het verduurzamen
van de woning.

3. Fietsenwinkel.nl
Behoorlijke korting op de aanschaf van een e-
bike.
4. Fitavie
Dit is een app coach die de oudere (inactieve)
gebruiker en zijn of haar naaste, cliënt of
patiënt elke dag helpt bij bewegen.
5. Oogvoororen.nl
Dit is een specialist in oorzorg aan huis.
6. SeniorWeb
Computerhulp via internet, telefoon of aan huis.
4 x per jaar exclusieve informatie en tips in
tijdschrift Enter, les aan huis, online of bij u in
de buurt, wekelijks informatieve nieuwsbrieven
en deskundige controle van verdachte mails.
7. UWassistent
Dit is een landelijke organisatie waar u korting
ontvangt op de volgende diensten:
huishoudelijke hulp,  gezelschap/begeleiding,
tuinhulp en klushulp.

corona maatregelen
 
Om verspreiding van het corona virus te
voorkomen, kan het nodig zijn dat u thuis voor
10 dagen in quarantaine gaat. Dat betekent dat
u binnen blijft en geen bezoek ontvangt. Het
kan lastig zijn om een aantal dagen binnen te
moeten blijven. Er is steun en hulp beschikbaar
als u dat nodig hebt.
Hiervoor heeft de Rijksoverheid een tweetal
folders beschikbaar gesteld:

 
A. Thuisquarantaine door corona
In dit document kunt u lezen wanneer u in
quarantaine moet vanwege corona.
 
B. Hulp en steun bij thuisquarantaine
In dit document kunt u lezen waar u hulp kunt
vragen.
 Heeft u nog andere vragen over hetcorona virus en/of de coronavaccinatie? Kijk dan op de websitewww.coronavaccinatie.nl of bel methet publieksinformatienummer0800-1351.
 
Alleen samen krijgen we corona onder
controle.
 
 
bron: Commissie Zorg en Welzijn
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Begin 2020 hadden we alle excursies en
hobbymiddagen al klaar staan voor juli en
augustus 2020. Bussen geregeld en vrijwilligers
ingepland. 
We hadden een aantal nieuwe uitjes en een
paar goed lopende van het jaar ervoor. Maar
toen kwam corona en moesten we alles helaas
annuleren. 
We zeiden tegen elkaar: volgend jaar kunnen
we zó weer opstarten. Maar helaas gooit ook dit
jaar het corona virus alles weer in duigen. 
Als onze doelgroepen gevaccineerd zijn, is het

medio augustus en dan nog blijft de 1,5 meter
afstand van kracht. 
 
Wat te doen? Een moeilijke besllissing
voor ons. Wij horen daarom graag uw
mening daarover. Vindt u het verstandig
dat we alles gaan opstarten voor juli en
augustus, of verschuiven we het naar
september of naar volgend jaar? 
Laat ons weten wat u vindt. Per mail of
bel ons.
 
Ook zijn we geïnteresseerd in uw mening
over activiteiten voor de toekomst. Wat
zou u graag willen? Denk met ons mee en
als u zelf wat wilt organiseren, helpen wij
u graag daarmee. 
Laat u horen via de mail of schrijf ons, of
bel (tussen 9.00 uur en 12.00 uur)
0900-450 30 40. 
 
Bestuur OSC en vrijwilligers Zomerschool

Zomerschool 2020 en 2021

Rookmelders redden levens
 
De meeste slachtoffers bij brand vallen door het
inademen van giftige rook. Als u slaapt werkt
de neus niet, maar mogelijk wel uw gehoor. De
rooklucht bij een ontstane brand bevat veel
giftige gassen, waardoor je in een diepe
bewusteloosheid raakt en dat veelal binnen
enkele minuten.
Daarom zijn rookmelders van levensbelang en
niet alleen als u slaapt. Hoe sneller u een brand
ontdekt, des te sneller u de kans hebt uw huis
veilig te verlaten.
Rookmelders moeten minimaal op elke
verdieping in de vluchtweg van uw woning
hangen. Dit is meestal de gang en de overloop.
Sommige rookmelders kun je (draadloos)
koppelen. Hierdoor gaan alle geplaatste
rookmelders in huis tegelijk af als één van de
melders rook detecteert. Zo word je nog sneller

gewaarschuwd. Verder zijn er slimme
rookmelders (ook koppelbaar), die bij rook een
geluidsignaal geven en je via je smartphone
waarschuwen.
De werkingsduur is maximaal 10 jaar. Dan
moet u ze vervangen, omdat een goede
werking daarna niet meer kan worden
gegarandeerd.
Haal er maandelijks de stofzuiger langs, dan
blijven de melders zo veel mogelijk stofvrij. Als
te veel stof zich ophoopt in een melder,
functioneert die niet meer goed. Test de
rookmelders iedere maand door de testknop in
te drukken.
Voor slechthorenden zijn er speciale
rookmelders te koop. Die werken met een
trilmat die je onder je hoofdkussen legt en met
felle lichtflitsen.
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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:
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

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.

ledenwerfactie 2021
 
Om onze vereniging financieel gezond te
houden, is het van belang dat we voldoende
leden hebben.
Daarom geldt ook voor 2021 onze
ledenwerfactie. Een door u aangebracht nieuw
lid levert u een cadeaubon op van 10 Euro.
Deze wordt u toegezonden wanneer het nieuwe
lid zijn of haar contributie heeft voldaan. Die
contributie blijft ook dit jaar voor het eerste
gezinslid 25 Euro per jaar, voor een tweede
gezinslid 10 Euro. 
Opgeven kan via de Hulpdienst, tel.: 0900-450
30 40 of schriftelijk bij OSC, Merellaan 215,
2903 GE Capelle aan den IJssel. Vergeet u dan
niet behalve de naam en adresgegevens van
het nieuwe lid ook het email adres op te geven,
i.v.m. toezending van het Nieuwsbulletin.
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Hulp bij geldzorgen
 
Onder de titel  "Zweterige handjes bij het
pinnen"  heeft de gemeente Capelle aan den
IJssel onlangs, met een in het huis-aan-huis
weekblad IJssel- en Lekstreek gestoken flyer,
uw aandacht gevraagd. Het ging hier om het
aanbieden van hulp bij geldzorgen, door Welzijn
Capelle.
Nog steeds een groot probleem, waardoor
mensen hun rekeningen niet meer kunnen
betalen en uit schaamte geen hulp durven
zoeken. U moet maar zo denken, dat, als het u
overkomt, u niet de enige bent.                       
                        
Dus: komt u er niet meer uit? Wacht dan
niet te lang, zoek hulp en meld u aan bij
Welzijn Capelle. Op werkdagen
bereikbaar tussen 9.00 en 16.00 uur, via
telefoonnummer 010-707 49 00 of mail
naar: aanmelding@welzijncapelle.nu 
Vrijwillligers kunnen u dan helpen bij uw
administratie en het beoordelen van
vragen over en problemen met geldzaken,
bijvoorbeeld als één van onderstaande
uitspraken op u van toepassing is:
 
* Ik kom elke maand geld tekort
* Mijn administratie is een rommeltje

* Ik kan mijn rekeningen niet meer betalen
* Ik heb schulden
* Ik heb stress door mijn zorgen over geld.
 
Wist u trouwens dat u bij Welzijn Capelle ook
trainingen kunt volgen? Bijvoorbeeld 'Omgaan
met geld' en 'Budgetkring'.
Vanaf 1 januari 2021 heeft de gemeente
Capelle aan den IJssel bij organisaties
afspraken gemaakt om genoemde problemen
op te lossen. Dit wordt ook wel 'vroege
signalering' genoemd, waardoor signalen eerder
bij de gemeente worden gemeld door:
Zorgverzekeringen, Havensteder (over de
huur), energie- en waterbedrijven. De
gemeente heeft dan de plicht om mensen die
moeite met betalen hebben hulp aan te bieden.

Tips voor thuis
 
In deze coronatijd moeten we onze afleiding
binnenshuis zoeken. Zijn alle puzzels gemaakt,
de krant gelezen en wilt u toch iets leuks doen?
Dan volgen hieronder 2 suggesties:
 
Thuis op de bank of ergens anders: de nieuwe
EHBO-cursussen van het Rode Kruis volgt u
waar u maar wilt. Er is altijd wel een cursus die
perfect aansluit bij uw levensstijl. Voor (groot-)
ouders is bijvoorbeeld de online cursus EHBO
aan baby's en kinderen een goed begin om de

basis van EHBO voor specifieke situaties onder
de knie te krijgen. Voor  de buitenliefhebber is
de online cursus Outdoor EHBO ideaal om
straks goed voorbereid op pad te gaan. Kies de
cursus die bij u past en ga aan de slag. Zie voor
informatie en prijzen www.rodekruis.nl/
cursussen/
 
Liever genieten van mooie muziek? Kijk dan
eens op de site van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest: www.rpho.nl  Ze treden
dan wel niet op voor publiek, maar laten u via
de site meegenieten van allerlei
muziekstukken. 
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Belastingaangifte 2020
 
Met ingang van maart 2021 beginnen de
invullers van de Stichting Hulpdienst Capelle
weer met het invullen van de
aangifteformulieren voor het belastingjaar
2020.
We beginnen deze invulperiode in de tweede
week van maart, om eventuele
aanloopproblemen bij de Belastingdienst te
voorkomen. Dit voorkomt voor u en voor ons
tijdverlies.
 
U kunt zich vanaf begin februari opgeven bij
onze telefoondienst op 0900-450 30 40. Graag
bellen tussen 09.00 en 12.00 uur. Het invullen
bij u thuis zal dit jaar, zeker in het begin, niet
mogelijk zijn in verband met het corona virus.
Daarom hebben wij de volgende aanpak
bedacht: u zoekt vooraf alle benodigde
papieren bijeen, inclusief de benodigde
machtigingsodes. U stopt alles in een envelop.
Degene die voor u invult komt deze envelop op
een telefonisch afgesproken tijdstip bij u
ophalen en zal de aangife voor u op afstand
verzorgen. Indien er nog vragen zijn, zal de
invuller telefonisch contact met u opnemen.
 
Wij kunnen dit voor u doen omdat wij sinds
begin 2021 de zogeheten Elektronische
Herkenning Niveau 3 bezitten, welke door de
SHC is geregeld. 
Indien u graag een papieren afschrift van uw
aangifte ontvangt, kunt u dit aan de invuller
melden. Dan wordt een print hiervan later bij u
bezorgd, of per post toegezonden. Indien u uw
aangifte liever digitaal via email ontvangt, kan
dit natuurlijk ook.
 
Indien u voorgaande jaren geen
belastingaangifte door ons hebt laten invullen,
is het aan te bevelen dit nu wel te laten doen.
Dit omdat u misschien te veel betaalde
belasting kunt terugkrijgen,  of toch in
aanmerking blijkt te komen voor één of meer
toeslagen. Wij kunnen dit voor u controleren.

Alle mensen die tot nu toe door ons hun
aangifte hebben laten verzorgen, ontvangen de
eerder genoemde machtigingscode automatisch
van de Belastingdienst.
Voor de overige personen is het belangrijk dat
zij een machtigingscode voor de
inkomstenbelasting 2020 aanvragen bij
telefoonnummer 088-123 6555. Houdt u
hiervoor uw BSN-nummer bij de hand. 
 
Voor het aanvragen van toeslagen zijn ook
aparte machtigingscodes nodig. Ook deze kunt
u bij het bovengenoemde telefoonnummer
aanvragen. Deze machtigingscodes worden in
een blanco envelop naar uw huisadres
gestuurd. 
Dus: mensen waarvoor wij al eerder de
belasting hebben ingevuld, ontvangen
deze machtigingscodes automatisch.
 
Indien u nog vragen hebt, kunt u ook
0900-450 30 40 bellen. De telefoonwachten
zorgen dan dat één van de invullers contact
met u opneemt.
Graag tot ziens,
 
de SHC Belastingservice
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Hulpdienst Capelle
 
Het afgelopen jaar is een vreemd jaar geweest
voor de Hulpdienst Capelle. Kleine, nietige
virusdeeltjes gooiden behoorlijk roet in het eten
van de Hulpdienst.
Na de eerste lock-down van begin 2020 hebben
we de dienstverlening, met beperkingen, nog
voort kunnen zetten. Vervolgens hebben we
met de toen oplopende besmettingen moeten
besluiten de dienstverlening nagenoeg helemaal
stil te leggen. Halverwege 2020 werden de
maatregelen iets versoepeld en hebben we de
diensten - met de nodige beperkingen, ook in
aantal vrijwilligers - weer opgestart.
In het laatste kwartaal van 2020 kwam opnieuw
een opleving van het virus, waarna de
dienstverlening uit veiligheidsoverwegingen
voor de vrijwilligers nagenoeg werd stilgelegd. 
 
In de eerste drie kwartalen van het jaar zijn
onze telefoonwachten volledig beschikbaar
geweest. In de loop het het derde kwartaal is
besloten de bereikbaarheid te beperken van
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur
en dat is tot nu toe nog steeds het geval. Het
aantal gesprekken per dag was zodanig laag
dat we de telefoonwachten niet nodeloos aan
de telefoon gekluisterd wilden laten zitten.

Bij het schrijven van dit stukje is er op korte
termijn nog geen uitzicht op betere tijden. De
vaccinaties zouden soelaas moeten gaan
bieden, maar ook daar zijn elke keer
tegenvallers. Waar mogelijk wordt geprobeerd
de dienstverlening in een alternatieve vorm te
geven, zoals bijvoorbeeld voor de belastinghulp
het geval is. Het artikel hieromtrent vindt u ook
in dit Nieuwsbulletin.. 
Ook computerhulp en klusjes zijn nog beperkt
mogelijk. De hondenuitlaatdienst is ook nog
steeds paraat.
 
Alles is aan verandering onderhevig; het zou
dus kunnen zijn dat datgene wat bij het
schrijven van dit stukje nu nog aan diensten
kan worden aangeboden, op het moment dat u
er gebruik van wilt maken weer anders is.
Ondanks alles blijven we positief en hopen we
op betere tijden.
Uiteraard kunt u van maandag t/m vrijdag
tussen 09.00 en 12.00 uur altijd informeren bij
ons centrale telefoonnummer 0900-450 30 40,
zelfs al is het maar voor een praatje.
 
Ben Pleij,
coördinator Hulpdienst vervoer 

'Aan Tafel' in de Vijverhof
 
In het Nieuwsbulletin van afgelopen december
schreven wij dat wij hoopten in het nieuwe jaar
weer met elkaar te kunnen dineren in de
Vijverhof.
Jammer genoeg kon het nog niet in februari.
Zoals het er nu naar uitziet, is het waarschijnlijk
ook nog te vroeg voor 'Aan Tafel' in april.
 
We moeten nog geduld hebben. Maar er zullen
betere tijden komen!
 
Anneke Boerkamp
Cock Jansen
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Helaas is vanwege detoegenomen activiteit van hetcorona-virus het vervoer nogsteeds gestaakt.In verband hiermee is ook debereikbaarheid van het centraletelefoonnummer                0900-450 30 40  nog beperkt.  
 Zie het artikel hierover oppagina 7. Zie tevens het artikel over hulpbij invullen inkomstenbelasting2020 op pagina 6.

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)


