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Geachte lezer,
 
De redactie van ons Nieuwsbulletin vroeg mij om een stukje te schrijven. Niet alleen luister ik heel
goed naar onze redactie, maar dat doe ik natuurlijk met heel veel plezier. Maar dan moet er wel
iets zijn om over te schrijven.
Helaas is er, voor verenigingen als de onze, niet veel goed nieuws. Uw bestuur wil wel, maar ook
wij mogen de regels niet naast ons neerleggen.
De afgelopen jaren hebben we, steeds weer, ernstig last gehad van de Covid golven. We zijn
inmiddels toe aan golf 4. Voor ons als bestuur is dat relevant, want wij hebben steeds weer
geanticipeerd op het dal na de golf. Vorig jaar in augustus zaten we als bestuur bij elkaar en
spraken af de activiteiten langzaam weer op te starten. En toen kwam de volgende golf en viel
alles weer stil.
Inmiddels zijn de spelregels weer anders geworden. Dachten we eerst dat bij een vaccinatiegraad
van 70% het leed geleden zou zijn, nu blijkt dat dat niet klopt. We worstelen nu met afnemende
bescherming van de eerste prikken en gaan weer op voor een Booster (heeft iemand hier een
Nederlands woord voor?).
Naar men nu heeft ontdekt, blijkt het virus ook te muteren. U weet wel: de Britse variant, de
originele variant en nu weer de Delta variant.
Ga vooral voor de Booster, zou ik zeggen.
Voor onze leden speelt er nog een ander probleem. Sinterklaas is al geweest als U dit leest en
Kerst en 31 december komen er aan. Tegelijk blijkt uit de cijfers dat de besmettingsgraad onder
kinderen vanaf 5 jaar spectaculair stijgt.  “Besmet Opa en Oma niet” wordt daarmee hetzelfde als
weer een jaar de kleinkinderen (en kinderen) niet of op afstand zien.
Kunnen wij, als OSC, hier iets aan doen? Helaas, we moeten hopen dat er ergens een keer een
rem op komt.
Heb ik dan helemaal geen goed nieuws? Jazeker, ik heb Piet Paulusma gebeld en die heeft mij
verzekerd dat de lente  er aan komt. Kan nog even duren, maar er is licht aan de horizon.
Ik wens U, namens het bestuur van de OSC, een super-goede gezondheid, prettige dagen in
december en een goed begin van 2022.
 
Max Meiboom, voorzitter
 
                                       



Valpreventie, tips voor ouderen
 
Een val veroorzaakt vaak veel leed. Lichamelijk, door kneuzingen of een breuk, maar ook
geestelijk. Ouderen die gevallen zijn, zijn vaak bang om opnieuw te vallen. Die angst zorgt ervoor
dat zij bepaalde situaties of activiteiten mijden. Vaak leidt dat tot eenzaamheid en een slechtere
conditie. Ouderen komen pas bij de reguliere zorg in beeld als zich al een probleem heeft
voorgedaan. Een probleem met persoonlijk leed en bovendien met potentieel grote
maatschappelijke kosten. Belangrijk dus dat op het juiste moment de juiste zorg wordt geleverd.
 
Hieronder 9 tips van VeiligheidNL:
 1. blijf actief
    Door uw balans en spierkracht te trainen blijft u mobiel. 
 2. maak het huis veilig
    Denk aan goede verlichting, een veilige trap en antislip materiaal. 
 3. geneesmiddelen check
    Jaarlijks zijn er maar liefst 41.000 ziekenhuisopnamen die te maken hebben met verkeerd       
    medicijngebruik. De helft hiervan kan voorkomen worden. 
    Bespreek uw medicijngebruik daarom regelmatig met uw huisarts.
 4. ogen checken
    Goed zicht is erg belangrijk. Zorg ervoor dat de ogen regelmatig worden gecontroleerd.           
    Een reservebril is uiteraard ook geen overbodige luxe.
 5. hulp van familie
    Betrek uw familie zoveel mogelijk bij uw dagelijks leven.
 6. stevige schoenen
    Door ook binnen stevige schoenen te dragen met voldoende profiel en een lage hak, is er       
    minder kans op uitglijden. 
 7. vitamine D op peil
    Een gezonde voeding met voldoende calcium, supplementen en een dagelijks ommetje.
 8. valrisico herkennen
    Door vroeg valrisico's te herkennen kan veel leed en verlies van kwaliteit van leven bij ouderen 
    voorkomen worden.
 9. spieren aanspannen
    Oefen met het aanspannen van de beenspieren als u duizelig bent bij het opstaan. Span eerst 
    de beenspieren aan en wacht totdat de duizeligheid verdwenen is.
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Ouderen oplossing, niet probleemwooncrisis
 
Net zoals het pensioenstelsel laat ook de crisis
op de woningmarkt zich makkelijk 'framen' in
een beeld van jong versus oud. Onlangs zei
staatssecretaris Wiersma - die minister
Koolmees vervangt - nog dat bij indexatie het
gevaar bestaat dat ouderen de pensioenpot
opeten en jongeren straks 'de hond in de pot
vinden'.
 
En zo is rondom wonen het begrip
'woonschaamte' geïntroduceerd: ouderen
zouden zich moeten schamen dat ze in hun
(ruime) huizen blijven zitten, waardoor er voor
jongeren geen plek is.
Tweemaal grote onzin natuurlijk: de
aanvullende pensioenen kunnen zonder
nadelige gevolgen geïndexeerd worden en
ouderen kunnen vaak niet verhuizen vanwege
het gebrek aan geschikte woonruimte. Maar het
is een beeld waarbij je als oudere al snel met
2-0 achter staat.
Dat beeld probeert de Koepel Gepensioneerden
- waarbij uw OSC is aangesloten - om te
buigen. Met effect: er wordt inmiddels
gesproken over snelle indexatie van pensioenen
en het besef dat ouderen niet het probleem van
de wooncrisis zijn, maar de oplossing, dringt
steeds meer door.
Voorwaarde voor die doorstroming is dan
uiteraard wel, dat er meer voor senioren
passende woningen worden gebouwd. Passend
bij wat senioren willen en wat zij kunnen
betalen. Om daar achter te komen, moeten
ouderen en hun organisaties vaker bij het
woonbeleid worden betrokken. Precies dat
standpunt verkondigt de Koepel

Gepensioneerden al een tijdje.
 
Overigens nam de Tweede Kamer onlangs (na
lobby door de Koepel en andere
seniorenorganisaties) een motie aan, waarin
het nieuwe kabinet wordt opgedragen met een
nationaal woonakkoord voor ouderen te komen.
Niet met veel mooie woorden, maar met
concrete aantallen en jaartallen.
 
Bron: Nieuwsbrief Koepel
Gepensioneerden

 Aan Tafel in de Vijverhof
 
Op het moment van het inleveren van de tekst
voor het Nieuwsbulletin wisten we nog niet of
wij weer zouden kunnen dineren in de
Vijverhof.
We hebben wel gereserveerd voor “Aan Tafel”
op vrijdag 10 december a.s. , maar het is dus
nog onzeker of het dineren door kan gaan.
Als u wilt weten of u kunt reserveren, belt u
dan, na het verschijnen van het Nieuwsbulletin,
naar de Hulpdienst, tel: 0900-450 30 40. De
vrijwilligers van de Hulpdienst kunnen u dan
ook vertellen of er bepaalde maatregelen zijn
waar u rekening mee moet houden.
 Anneke Boerkamp en Cock Jansen

Kijk voor meer informatie op de website van VeiligheidNL.  Deze organiseert ook jaarlijks de
Valpreventieweek.
 
Bron: BeterOud/FASv
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Het OSC Nieuwsbulletin wordt per email
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degenen die daaraan de voorkeur geven, wordt
een versie op papier uitgebracht.
Redactie: Petra Rutten, Martin van der Hilst en
Joop Klaver.
Redactie-adres: redactie.osc@gmail.com

Ledenwerfactie 2022
 
Om onze vereniging financieel gezond te
houden, is het van belang dat we voldoende
leden hebben.
 
Daarom geldt ook voor 2022 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 komend 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.

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.

Anneke Boerkamp treedt terug
 
Anneke Boerkamp, sinds vele jaren actief als
bestuurslid van de OSC, heeft besloten wegens
gezondheidsredenen af te treden. Wel blijft zij
zich, samen met Cock Jansen, bekommeren om
Aan Tafel bij de  Vijverhof.
 
Wij danken Anneke voor alles wat zij voor de
vereniging heeft gedaan en wensen haar het
beste voor de toekomst.
 
Het Bestuur
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Roquefort soesjes
 
Een makkelijk recept voor de feestdagen. Het is
in principe bedoeld voor 8 personen.
 
Breng in een pan 1 dl water met een snufje
zout en 40 gram Blue Band aan de kook.
Voeg, zodra de margarine gesmolten is, in één
keer 50 g bloem toe. Roer voortdurend, totdat
het beslag als een bal van de bodem loslaat. 
 
Roer er, van het vuur af, één voor één 2
eieren door. Elk ei moet steeds volledig door
het deeg zijn opgenomen voor het volgende
wordt toegevoegd. 
Blijf ca. 5 minuten roeren totdat het deeg
blazen trekt en gaat glanzen.
 
Vul een spuitzak met een gladde spuitmond
met het deeg. Vet de bakplaat licht in met Blue
Band of boter. Spuit hierop 32 bergjes
soezendeeg, ter grootte van een walnoot. Bak
deze in het midden van een voorverwarmde

oven (op 225 graden C) in ca. 15 minuten
goudbruin en gaar. De oven tijdens het bakken
beslist niet openen!
 
Pureer 250 g Roquefort kaas met
2eetlepels slagroom in de staafmixer of
keukenmachine. Klop 1 dl slagroom lobbig en
meng dit door de Roquefortmassa. Schep dit in
de spuitzak. 
Knip de afgekoelde soesjes aan de zijkant open
en spuit de massa er in. 
 
Garneer de soesjes eventueel met een halve
walnoot of halve olijf.
 
Eet smakelijk!

Beste leden,
 
Het Zomerschool-team is weer voor de eerste keer bij elkaar geweest om te brainstormen over
een programma voor 2022.
U zult wel denken: het moet nog Kerstmis worden!
Ja, we zijn er vroeg bij, want we willen zo graag weer iets positiefs doen na ruim anderhalf jaar
stilzitten. 
 
We hebben het niet gebruikte programma van vorig jaar bekeken en we zagen dat de meeste
activiteiten ook geschikt zijn voor volgend jaar. We hebben al een begindatum geprikt,
namelijk  zaterdag 16 juli. 
 
Het is de bedoeling dat we weer drie weken lang, van dinsdag tot en met zaterdag, workshops,
uitjes en andere activiteiten gaan organiseren.
Uiteraard houden we u regelmatig van de gang van zaken op de hoogte. Noteert u 16 juli alvast in
uw agenda? 
We hopen en duimen natuurlijk dat corona dan op zijn retour is. 
 
Rest ons u fijne feestdagen te wensen en een gezond 2022.
 
Miep, Cathrien, Walter, Henk en Han
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Cultureel programma VanCappellenhuis
 
Het Van Cappellenhuis neemt uiteraard de
corona richtlijnen van het RIVM in acht. Zie
voor actuele informatie en reservering van de
voorstellingen de website
www.vancappellenhuis.nl
Onderstaand geven wij u het programma voor
de komende maanden:
 
dinsdag 7 december van 20.00-22.00
uur: 
OLIDON REDON, DE BEELDENDE KUNST, DE
LITERATUUR EN DE MUZIEK
kunstlezing met muziek, door kunsthistorica
Josée Claassen
 
vrijdag 10 december van 16.00-17.00 uur:
Met inspiratie het weekend in. Vandaag: Jisca
Bijlsma: DE SCHILDER CHABOT - werk en leven
aan de Rotte in Rotterdam
 
zaterdag 11 december van 14.00-15.00
uur:
BABAR HET OLIFANTJE, familievoorstelling van
4 tot 104 jaar. Met het dubbel blaas Kwintet 'I
Fiati' o.l.v. Sjef de Kort, m.m.v. Pauline Oskam,
verteller
 
dinsdag 14 december van 20.00-22 uur:
MEEZINGCONCERT CAROLS AAN DE IJSSSEL,
o.l.v. Karin Schipper
 
zondag 19 december van 15.00-17.00
uur:

KERSTCONCERT MET HET GRUPPMAN-
ENSEMBLE
 
zondag 9 januari van 15.00-17.00 uur:
Nieuwjaarsconcert met KELTISCH ENSEMBLE
CAMELOT
 
zaterdag 15 januari van 15.00-16.00 uur:
HERRIE OF MUZIEK, een levendige voorstelling
voor kinderen van 4-7 jaar
 
vrijdag 21 januari van 16.00-17.00 uur;
met inspiratie het weekend in. Vandaag:
Brigitte Spee: GELUKKIGER WORDEN VAN
MUZIEK
 
zondag 23 januari van 15.00-16.00 uur:
LILIAN VIEIRA GRUPO PRESENTS: 'O MEU
BRASIL'
 
zaterdag 29 januari van 20.00-21.15 uur:
NIEUWJAAR LANGS DE DONAU, door het semi-
professionele ensemble 'Klassiek op Zuid', o.l.v.
Miranda Rademaker
 
zondag 6 februari van 15.00-17.00 uur:
AMANDA BACK ON TOUR, een romantisch
componistenverhaal met lichtbeelden door
Ensemble Storytelling
 
zaterdag 12 februari van 14.00-15.00 uur:
DE SCHATKIST, een interactieve voorstelling
voor kinderen van 6-9 jaar en hun (groot-)
ouders, met muziek van Peter Lems en enkele
Capelse kinderen
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Het bestuur heeft een nieuwe datum
vastgesteld voor de Algemene
Ledenvergadering, die wij onlangs
vanwege corona moesten afgelasten.
 
Noteert u in uw agenda: 29 maart
2022, om 14.00 uur.
 
Wij zullen u later melden wat de locatie
zal zijn waar deze ledenvergadering zal
worden gehouden.
 
Het Bestuur

Aangepaste rijtijden StichtingHulpdienst Capelle aan den IJsselrond de feestdagen
 
Met de feestdagen worden de tijden waarop de
Hulpdienst rijdt, als volgt aangepast:
 24 december wordt er gereden tot17.00 uur.
 Op 25 en 26 december, 1e en 2eKerstdag, wordt gereden van 11.00tot 17.00 uur.
 Op 31 december wordt gereden tot17.00 uur en
 Op 1 januari van 11.00 tot 17.00uur.
 
De ritten worden geboekt onder voorbehoud,
vanwege het beperkte aantal chauffeurs. 
Wacht u niet te lang met het opgeven van uw
gewenste rit.

Verhoging ritprijs StichtingHulpdienst Capelle aan den IJssel
 
In verband met de sterk gestegen
brandstofprijzen heeft het bestuur besloten de
ritprijzen met ingang van 1 december te
verhogen.
De prijs voor een enkele reis binnen Capelle is
dan € 3,50.
De ritten buiten Capelle worden berekend op
basis van € 0.35 per gereden km.
 
Wij vertrouwen erop dat u hiervoor begrip zult
hebben.
 
Het bestuur

zaterdag 12 februari van 16.00-17.00 uur:
DE SCHATKIST, een interactieve voorstelling
voor kinderen van 9-12 jaar en hun (groot-)
ouders, met muziek van Peter Lems en enkele
Capelse kinderen
 
zondag 20 februari van 15.00-17.00 uur:
ITALIAANSE VOLKSLIEDEREN EN LIEDJES,
DOOR DUO SERENATELLA
 
 Verlaging contributie 2022

 
Vanwege corona heeft het bestuur
besloten de contributie voor 2022 te
verlagen.
Zie voor nadere uitleg de faktuur die u in
december zult ontvangen.
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Alle medewerkers van Stichting
Hulpdienst Capelle wensen u prettige
feestdagen en een vitaal 2022.
 
Zie het artikel op pag. 7 over
aangepaste rijtijden rond de
feestdagen.

Stichting Hulpdienst

Capelle aan den IJssel
in samenwerking met 

OSC

Vervoer voor 50+

Telefooncirkels

Honden uitlaten

Computerondersteuning

Klusjes in huis

Administratieve ondersteuning

Belastingformulieren/Toeslagen

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)


