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Van het bestuur
 Beste mensen,
 
Het is lang geleden, maar als alles meezit mag het OSC-bestuur u weer in levenden lijve
ontvangen op onze Algemene Ledenvergadering, die op 30 maart a.s. om 14.00 uur zal
plaatsvinden in het Huis van de Wijk 'de Wel', aan de Bongerd 2A in Schenkel.
De begane grond is goed toegankelijk voor ouderen, een belangrijk uitgangspunt bij de keuze
voor deze locatie. De benodigde vergaderstukken zullen tijdig in uw bezit zijn.
Door de corona perikelen hebben onze activiteiten enige tijd stilgestaan, hoewel het bestuur niet
heeft stilgezeten.
 
Helaas heeft in de tussentijd een aantal vrijwilligers aangegeven te stoppen met hun bijdrage. Het
gaat om de Leesclub en de Aardrijkskunde-/Geschiedenisgroep.                         
Hierbij wil het bestuur resp. Ilse Jonker en Bep Confurius hartelijk danken voor hun
vrijwilligerswerk voor de OSC.                                                                                             
Over blijft Han Laugs, die bereid is gevonden haar inzet voor de spelletjesmidddagen en de
scootmobielclub voort te zetten. 
Weer opgestart zullen worden 'de Zomerschool', door het team van Walter Schoemaker en 'Aan
Tafel bij de Vijverhof', door Anneke Boerkamp en Cock Jansen. 
Ook onze ruimte aan het Valeriusrondeel, die door de coronacrisis nauwelijks gebruikt werd, is
weer beschikbaar. De ventilatie is aangepast in de coronatijd. 
 
In het Nieuwsbulletin heeft het bestuur meermaals gevraagd om vrijwilligers voor onze
activiteiten, echter tot op heden zonder resultaat. De OSC zou graag meer activiteiten willen
ontplooien, maar daarvoor zijn wel mensen nodig. Ideeën te over, nu de vrijwilligers nog. Mogelijk

 Schollebos



'Aan Tafel' bij de Vijverhof
 
We hebben er lang naar uitgekeken. Voorlopig 
is er goed nieuws: we reserveren tafels voor
het diner in de Plaza van de Vijverhof
op vrijdag 25 maart 2022 (maar helaas
bestaat ook de mogelijkheid dat het diner
niet doorgaat, als er toch weer strenge
maatregelen komen i.v.m. het corona
virus). 
 
De Vijverhof hanteert geen controle op een
corona toegangsbewijs (CTB). Wel gelden de
volgende regels:
 
- bij bezoek aan de Vijverhof is het dragen van
een mond-/neusmasker verplicht.

dat mensen opzien tegen de hoeveelheid tijd die dat van hen zou vergen. Maar een activiteit die
eens per maand wordt gehouden, of eens per twee maanden of zelfs eenmaal per half jaar, legt
niet zoveel beslag op uw tijd. En veel mensen hebben vaak een leuke hobby die zij graag met
anderen zouden willen delen. Het bestuur staat borg voor de benodigde middelen, dus dat is geen
probleem. Trouwens: problemen zijn er om op te lossen.
 
Cultuur snuiven was lang niet mogelijk. Misschien ligt hier een eerste aanzet voor bezoeken aan of
voordrachten in onze eigen ruimte. Wij hopen op de aanstaande ledenvergadering over deze
punten met u te kunnen discussiëren. Ook als u op- of aanmerkingen hebt op het gevoerde beleid
kunt u die op 30 maart kwijt. 
Mocht u verhinderd zijn, vult u dan de volmacht in en geef deze aan iemand die wel gaat, of aan
één van de bestuursleden. 
 
Wij verwelkomen u graag; we laten de periode van ophokken achter ons, uiteraard met
inachtneming van de regels ter bescherming van onze gezondheid.
 Namens het bestuur:
 
Frits Hartman

  Deze verplichting geldt vanaf het moment dat
u de Vijverhof binnenstapt;
- ook moet 1,5 meter afstand tot elkaar
gehouden worden;
- wanneer u aan tafel zit mag het mond-/
neusmasker af.
 
De kosten van het diner bedragen € 10,=,
exclusief consumpties.
 
De Plaza gaat open om 17.00 uur. Tegen 17.30
uur wordt het voorgerecht geserveerd door
vrijwilligers van de Vijverhof en bent u al
voorzien van een glas wijn of andere drank
naar keuze.
 
Meldt u zich vóór vrijdag 18 maart aan bij de
Hulpdienst als u wilt meedineren, via
telefoonnummer 0900-450 30 40.
Wilt u door een chauffeur van de Hulpdienst
vervoerd worden, dan graag tijdig bellen met
0900-450 30 40. Het diner is om ongeveer
19.30 uur afgelopen.
Contactpersoon voor dit diner is: Cock Jansen.
 
Anneke Boerkamp en Cock Jansen
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Zomerschool 2022
 
Beste mensen,
Het enthousiaste team staat al in de
startblokken om de Zomerschool, ook in 2022
te gaan organiseren. We hopen dat de nog
steeds heersende Corona-Pandemie dusdanig
zal veranderen dat we weer veilig op pad
kunnen.
Momenteel zijn we nog in de fase dat we
moeten afwachten, hoe alles  verder ontwikkelt
rond Corona.
Diverse activiteiten zijn al gedeeltelijk
voorbereid. We zijn afhankelijk wat de
mogelijkheden zijn op de verschillende
eindbestemmingen. Ook hebben we te maken
met het vervoer, 1,5 meter afstand, wel of geen
mondkapje en coronapas.
We denken dat de activiteiten in Capelle goed

te realiseren zijn. We gaan pogen om deze uit
te breiden.
Denkt u mee, wij zijn geïnteresseerd in uw
mening over nieuwe activiteiten voor nu en in
de toekomst. Wat zou u graag willen? Denk met
ons mee en als u zelf wat wilt organiseren , wij
helpen u graag daarmee.
Laat u horen via de mail osc.secr@gmail.com of
bel 0900-4503040.
 
Bestuur OSC  en vrijwilligers
Zomerschool. 

onze Algemene Ledenvergadering
zal worden gehouden op:
 
woensdag 30 maart a.s. 
om 14.00 uur, in Buurthuis De Wel,
Bongerd 2A, Capelle Schenkel.
 
U komt toch ook?
Mocht u verhinderd zijn, vult u dan de
volmacht in die u in de bijlage aantreft en
geef deze aan iemand die wel gaat, of aan
één van de bestuursleden. Op die manier
gaat uw waardevolle stem niet verloren.

Vrijwilligers gevraagd
 
Nu de corona maatregelen steeds meer
versoepeld worden, zoeken wij vrijwilligers voor
het begeleiden van diverse bestaande
activiteiten en voor het ontwikkelen van
nieuwe.
Heeft u nog wat tijd over en vindt u het leuk
om u hiervoor in te zetten, neem dan contact
op met onze Hulpdienst op telefoonnummer
0900- 450 30 40. Zij zullen dan uw naam en
telefoonnummer noteren, waarna één van onze
bestuursleden contact met u zal opnemen.
 
Wij hopen op vele reacties!
 
Het bestuur
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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
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, Martin van der Hilst en
Joop Klaver.
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 en/of
illustraties, aan:
Redactie OSC Nieuwsbulletin, mailadres:
redactie.OC@gmail.com
Per post mag ook, dan aan:
Redactie OSC Nieuwsbulletin, Merellaan 215,
2903 GE Capelle a/ IJssel.
Bij voldoende ruimte en geschiktheid zullen wij
het graag plaatsen.

ONZE ALGEMENE
LEDENVERGADERING

ZAL WORDEN GEHOUDEN OP:
WOENSDAG 30 MAART A.S. 

OM 14.00 UUR, IN:
BUURTHUIS DE WEL, BONGERD 2A,

CAPELLE SCHENKEL.
 

U KOMT TOCH OOK?
MOCHT U VERHINDERD ZIJN, VULT U
DAN DE VOLMACHT IN DIE U IN DE
BIJLAGE AANTREFT EN GEEF DEZE

AAN IEMAND DIE WEL GAAT, OF AAN
ééN VAN DE BESTUURSLEDEN. OP

DIE MANIER GAAT UW WAARDEVOL-
LE STEM NIET VERLOREN.

 

Kandidaten gezocht
 
De OSC-leden zullen zich na het lezen van de in
de bijlage bij dit Nieuwsbulletin opgenomen
stukken hopelijk realiseren, dat in de
samenstelling van het bestuur gaten gaan
vallen. Dit betreft niet onbelangrijke functies als
voorzitter en secretaris van de Onafhankelijke
Seniorenvereniging Capelle. 
Het bestuur roept daarom een ieder op bij
zichzelf te raden te gaan of hij of zij zich wil
kandideren voor één van genoemde functies.
Kandidaten kunnen zich voorafgaand aan de
Algemene Leden Vergadering melden bij het
bestuur. 
Dit kan via telefoonnummer 0900- 450 30 40 of
per mail: osc.secr@gmail.com
 
Het bestuur
Gulle gevers: bedankt!
Ondanks het feit dat het bestuur besloten had
de contributie voor 2022 te verlagen i.v.m.
corona, is er toch een aantal leden geweest dat
meer heeft overgemaakt dan het verschuldigde
bedrag.
Hartelijk dank; u begrijpt dat het zeer welkom
is!
 
Het bestuur
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Cultureel programma Van Cappellenhuis
Het Van Cappellenhuis profileert zich als kamermuziekcentrum voor klassieke muiek, maar haalt
daarnaast graag andere muziekstijlen en kunstvormen binnen haar muren. Andere activiteiten zijn
de Luisterkring, de kunstgeschiedenislezingen en de beide koren voor vrouwen. Tijdens
kantooruren (10-12 uur en 14-17 uur) kunt u vrij binnenlopen om de eposities te bewonderen.
Onderstaand geven wij u het programma voor de komende maanden. Zie voor nadere informatie,
kaartverkoop en de actuele corona-regels www.vancappellenhuis.nl

vrijdag 11 maart, 16.00-17.00 uur:
Met inspiratie het weekend in. Vandaag:
MUZIEK IS EMOTIE. Breinexpert Brigitte Spee
onthult breingeheimen en jazzmuzicus Patrick
Lauwerends laat ons zelf ervaren wat muziek
met ons doet.
 
zaterdag 19 maart, 15.00-16.00 uur
PLONS (leeftijd v.a. 4 jaar), van Theater
Moespot.
Renata en Milan vertellen met hun poppen het
verhaal van het kikkervisje, dat opgroeit tot
kikker.
 
vrijdag 25 maart, 16.00-17.00 uur:
Met inspiratie het weekend in. DE IMPACT VAN
DE IJSSELSTEEN, door Rob Stolk, vomgever,
schrijver en onderzoeker naar feiten uit de
geschiedenis van de IJsselsteen-industrie.
 
zaterdag 26 maart, 20.00-22.00 uur:
LILIAN VIEIRA e.a.:  'O MEU BRASIL'
 
donderdag 7 april, 20.00-22.00 uur:
DE TUINEN VAN BUITENZORG. Concertlezing
door Jan Brokken (tekst) en Tobias Borsboom
(piano)

 
zaterdag 9 april, 9.30 uur/10.15
uur/11.30 uur:
DREUMES-, BABY-  EN KLEUTERCONCERT
 
dinsdag 12 april, 20.00-22.00 uur:
PASEN IN DE BEELDENDE KUNST EN MUZIEK 
lezing door kunsthistorica Josée Claassen, met
prachtige muziek.
 
maandag 18 april, 15.00-17.00 uur:
PAASCONCERT met het GRUPPMAN-ENSEMBLE
 
vrijdag 22 april, 16.00-17.00 uur:
Met inspiratie het weekend in. Vandaag: WAT
LAAT IK NA. Marina Milenkovic met: Alles wat
je met je dierbaren moet regelen rondom je
erfenis.
 
zaterdag 23 april, 20.00-22.00 uur:
COOLHAVEN QUINTET
 
zaterdag 7 mei, 20.00-22.00 uur:
DUO ROUTE SOLEIL, met chansons en Frans
repertoire uit de 50-er jaren. 
 
zaterdag 14 mei:
KINDERVOORSTELLING. Onderwerp, tijd en
gezelschap worden later ingevuld.
 
vrijdag 20 mei, 16.00-17.00 uur:  
Met inspiratie het weekend in. Vandaag: Jisca
Bijlsma: 'DE SCHILDER CHABOT - werk en
leven aan de Rotte in Rotterdam'. 
 
zondag 22 mei, 15.00-16.30 uur:
VROUWELIJK SCHOON, met het semi-
professionele ensemble 'Klassiek op Zuid', o.l.v.
Miranda Rademaker. 
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Week van het Geld 28 maart – 1 april 2022
 
Ouderen en geldzaken
Hoe verstandig gaat u om met uw geld? Het is voor veel mensen een uitdaging. Van maandag 28
maart tot en met vrijdag 1 april 2022 vindt de 11e Week van het Geld plaats. Tijdens deze week
draait alles om verstandig omgaan met geldzaken. Met veel verschillende activiteiten voor
ouderen waaraan u kunt deelnemen. Belangrijke onderwerpen zijn ‘digitaal geldzaken regelen’ en
‘veiligheid en geldzaken'. De activiteiten zijn deels online en deels fysiek. Daar kunt u dus gewoon
naartoe.
 
Programma
Het programma van de Week van het Geld vindt u op 16 maart en op 23 maart in Het Kontakt en
is dan ook te vinden op de website van de gemeente.
Voor ouderen is er bijvoorbeeld op 31 maart in Huis van de Wijk Middelwatering een
koffieochtend met voorlichting over de informatiebox 'Financieel veilig ouder worden' (o.a. over
het voorkomen van babbeltrucs) en kunt u smarthulp krijgen over online bankieren en het
bijhouden van een kasboek. De Bibliotheek besteedt eveneens op 31 maart aandacht aan
cybercriminaliteit. Er zijn echter nog meer activiteiten, overal in Capelle. Kijk op 16 maart en op 23
maart in Het Kontakt voor een uitgebreid programma.
 
Digitale geldplannen, budgettraining en geldtips
Op de volgende websites vindt u meer informatie over geldzaken:

•   Heeft u geld tekort aan het einde van de maand? Of geen goed overzicht over uw geldzaken?
Met de Geldplannen van het Startpunt Geldzaken krijgt u meer overzicht in uw geldzaken. Op
www.capelleaandenijssel.nl/geldplannen kunt u zelf een geldplan maken. Er zijn (gratis)
geldplannen voor verschillende onderwerpen en situaties zoals: beter rondkomen, geldzorgen,
sparen en pensioen.

•   Wilt u graag een (gratis) budgettraining doen? Kijk voor informatie op www.welzijncapelle.nu/
geldzorgen

•   Voor informatie over inkomensondersteunende regelingen op het gebied van werk en inkomen,
zorg, wonen en vrije tijd kunt u kijken op www.capelleaandenijssel.nl/geldtips

 
Informatiebox ‘Financieel veilig ouder worden’
Wilt u graag de informatie op papier? Bij de Huizen van de Wijk is een informatiebox ‘Financieel
veilig ouder worden’ beschikbaar. Daarin zitten allemaal handige brochures om u te helpen uw
financiële zaken op een veilige manier te regelen. De adressen van de Huizen van de Wijk vindt u
op https://www.welzijncapelle.nu/huis-van-de-wijk
 
Hulp bij formulieren
Voor digitale en administratieve, financiële en digitale ondersteuning kunt u terecht bij Stichting
Hulpdienst Capelle (Tel: 0900 4503040), de wijkwinkels van de Huizen van de wijk (https://www.
welzijncapelle.nu/huis-van-de-wijk/wijkwinkels) en het Digitale Informatiepunt Overheid bij de
bibliotheek https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/kb/informatiepunt-digitale-overheid.html
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Indien u in voorgaande jaren geen
belastingaangifte door ons hebt laten invullen,
is het aan te bevelen om dit nu wel te doen,
aangezien u misschien teveel betaalde belasting
kunt terugkrijgen. Ook kunnen wij controleren
of u in aanmerking komt voor toeslagen. 
Alle mensen die tot nu toe hun aangifte door
ons hebben laten verzorgen, ontvangen de
eerder genoemde machtigingscode automatisch
van de Belastingdienst. Voor de overige mensen
is het belangrijk dat u hiervoor een
machtigingscode voor de inkomstenbelasting
2021 aanvraagt bij telefoonnummer 088-123 65
55 (houdt hierbij uw BSN-nummer bij de hand).
Ook voor uw eventuele partner moet zo'n code
worden aangevraagd. Als dit te lastig voor u is,
kunnen onze invullers u bij zo'n aanvraag
behulpzaam zijn. Als u toeslagen wilt
aanvragen, zijn er ook aparte machtigingscodes
nodig; ook deze kunt u bij genoemd
telefoonnummer aanvragen. 
Deze machtigingscodes worden in een blanco
envelop naar uw huisadres gestuurd, dus kijk
goed uw post na s.v.p. Dus: mensen waarvoor
wij al eerder de belasting hebben ingevuld
ontvangen deze machtigingscodes automatisch.
Indien u hierover vragen hebt, kunt u ook
bellen met 0900-450 30 40. De
telefoonwachten zorgen dan dat één van de
invullers contact met u opneemt. 
De financiële voorwaarden waaraan voldaan
moet worden zijn: inkomen niet hoger dan
€ 35.000,= bij 1 persoon en € 50.000,= met
partner. Voor het vermogen geldt de
aanslaggrens van Box 3, t.w. € 50.000,= bij 1
persoon en € 100.000,= met partner. 
De mensen die hierboven zitten moeten naar
een belastingadviseur.
 
Graag tot ziens,
 
de SHC belastingservice
 

Belastingaangifte 2021
 
Met ingang van de tweede week van maart
2022 beginnen de invullers van de Stichting
Hulpdienst Capelle weer met het invullen van
de aangifteformulieren voor het belastingjaar
2021. Zoals voor ons gebruikelijk, beginnen we
deze invulperiode niet in de eerste week van
maart, om eventuele aanloopproblemen bij de
Belastingdienst te vermijden en zo te
voorkomen dat het voor u en voor ons tot
tijdverlies leidt. 
U kunt zich opgeven bij onze telefoondienst, op
telefoonnummer 0900-450 30 40, met uw
naam, adres en telefoonnummer. 
Als u tot nu toe gewend was om rechtstreeks
naar één van onze invullers te bellen, zullen zij
u nu vragen om u bij onze telefoondienst in te
boeken. U kunt daarbij uw voorkeur aangeven
voor één van onze invullers. 
Het invullen bij u thuis zal ook dit jaar
waarschijnlijk niet mogelijk zijn vanwege het
corona virus. Daarom hanteren wij voorlopig
dezelfde aanpak als vorig jaar: u zoekt vooraf
alle benodigde papieren bijeen, inclusief de
juiste machtigingscodes. U stopt deze in een
envelop. Degene die voor u invult komt deze
envelop, op een telefonisch afgesproken
tijdstip, bij u ophalen en zal de aangifte voor u
op afstand maken. Indien er nog vragen van
hem beantwoord moeten worden, zal hij
nogmaals telefonisch contact met u opnemen. 
Het is mogelijk dat de situatie rondom corona
zodanig verbetert dat onze invuller weer bij u
thuis kan komen invullen, maar dat is nog even
afwachten. 
Wij kunnen dit voor u verzorgen doordat wij
sinds begin 2021 de zogeheten Elektronische
Herkenning Niveau 3 bezitten, die voor ons
door de SHC is geregeld. 
Indien u de uitkomst van de aangifte graag op
papier ontvangt, kunt u dit aan de invuller
melden. Dan wordt de print hiervan alsnog later
bij u bezorgd. Indien u uw aangifte liever
digitaal via e-mail ontvangt, kan dit natuurlijk
ook.
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Onze belastinginvullers gaan weer van
start. 
Zie het uitgebreide artikel hierover op
pagina 7.

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)


