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Van de voorzitter
 
Beste leden,
 
Op 30 maart jl. hebben we voor het eerst in 2 jaar weer een Ledenvergadering gehouden.
Waarachtig een democratisch hoogtepunt.
 
U heeft ongetwijfeld de agenda gezien en de daarbij behorende vergaderstukken.                     
Belangrijk ook is ons voorstel om het Huishoudelijk Reglement aan te passen naar aanleiding van
de Privacy wetgeving. Om rechtsgeldige besluiten te nemen over die aanpassing van het
Huishoudelijk Reglement,  is het statutair nodig dat 2/3 van het aantal leden aanwezig is en dat
van die 2/3 dan weer 2/3 instemt met de beoogde wijziging.
Op 30 maart hadden er dus 293 leden aanwezig moeten zijn. Er waren er 20, waardoor er dus
geen rechtsgeldig besluit over het Huishoudelijk Reglement genomen kon worden. 
      
Daarom is het noodzakelijk een tweede vergadering uit te schrijven, waarbij dan de regel van het
benodigde quorum vervalt. Deze Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op:   
                                       11 mei a.s. om 14.00 uur, ditmaal in onze eigen ruimte aan hetValeriusrondeel.
 
Wij hopen dan meer leden te treffen.
Bovendien wordt er in het najaar nog een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven, waarbij o.a.
de jaarstukken 2021 worden voorgelegd. De datum hiervan zal later worden bekendgemaakt.
 
Max Meiboom
 
 

 Schollebos 



 ‘Aan Tafel’ in de Vijverhof 
 
Op vrijdag 25 maart jl. konden we weer heerlijk eten in de Plaza van de Vijverhof.
 
We hopen dat de corona-perikelen achter de rug zijn en dat we weer regelmatig in de Vijverhof
kunnen dineren.
In de jaren voordat veel niet door kon gaan vanwege ‘corona’, reserveerden we tafels in de
Vijverhof op de vierde vrijdag van de ‘even maanden’. Om praktische redenen is het handig zo’n
schema voor de komende tijd aan te houden. We kiezen nu echter voor de tweede vrijdag van de
‘even maanden’.
Het schema voor de diners in de maanden juni, augustus en oktober ziet er zo uit:
 voor de maaltijd van:                           aanmelden vanaf:
vrijdag 10 juni                                                 maandag 23 mei t/m vrijdag 3 juni
vrijdag 12 augustus                                         maandag 25 juli t/m vrijdag 5 augustus
vrijdag 14 oktober                                           maandag 26 september t/m vrijdag 7 oktober
 
De Plaza van de Vijverhof 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 bijtijds aan bij de Hulpdienst als u mee wilt dineren via relefoonnummer                   
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                 
 

C-support: nazorg voor COVID-19patiënten
 
Sinds 1 oktober 2020 kunnen COVID-19-
patiënten terecht bij C-support. De stichting
adviseert en ondersteunt mensen die te maken
hebben met de gevolgen van ziekte na
besmetting met het corona-virus.
Directeur-bestuurder Annemieke de Groot:
“Veel patiënten blijken meer nodig te hebben
dan alleen medische nazorg.”
 

Heeft u COVID-19 gehad en bent u benieuwd
wat C-support voor u kan betekenen?
C-support is van maandag t/m donderdag van
09.00-17.00 uur en op vrijdag van 09.00-13.00
uur bereikbaar op
telefoonnummer 073-440 04 40.
U kunt ook mailen: info@c-support.nu.
Meer informatie: www.c-support.nu
 
 
Bron: Nieuwsbrief 13 Koepel Gepensioneerden
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Uitnodiging  

voor de  

2e Algemene Ledenvergadering 

van de 

Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle aan den IJssel  

op 11 mei 2022 om 14.00 uur 

Locatie: Valeriusrondeel 207 te Capelle aan den IJssel 

 

 

Agenda  

 

1. opening 

 

2. mededelingen 

 

3. Aanpassingen Huishoudelijk Reglement 

 

4. rondvraag 

 

5. sluiting 

 

 

 

De  vergaderstukken voor de aanpassing van het Huishoudelijk 

Reglement werden u reeds toegezonden t.b.v. de Algemene 

Ledenvergadering die op 30 maart jl. werd gehouden. Gelieve 

deze mee te brengen. 
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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.

CBR waarschuwt voor misleidendewebsites
 
Er zijn misleidende websites actief bij de
aanschaf van de Gezondheidsverklaring voor
het rijbewijs. Mensen denken dat ze bij de
betreffende websites bijvoorbeeld een ‘pre-
check’ kopen, die genoeg zou zijn voor een
Gezondheidsverklaring voor het rijbewijs. Dat is
niet zo.
 
In werkelijkheid moeten klanten daarna alsnog
naar de website van het CBR voor de echte
Gezondheidsverklaring. Hierdoor verdubbelt het
bedrag. Regel de Gezondheidsverklaring altijd
via de website van het CBR.
 Veilig de Gezondheidsverklaringregelen
Een online Gezondheidsverklaring stuurt u veilig
op via het klantportaal van de CBR-website
mijncbr.nl
Hier logt u in met uw Digid en betaalt u met
iDeal.
Het CBR adviseert om de
Gezondheidsverklaring online in te vullen. De
verwerking van online ingevulde
Gezondheidsverklaringen gaat een stuk sneller
en er is minder kans op fouten.
Kijk voor meer informatie op cbr.nl/
gezondheidsverklaring
 
 
Bron: Nieuwsbrief 13 Koepel Gepensioneerden
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Het culturele programma van hetVan Cappellenhuis voor de rest vandit seizoen
 
zaterdag 7 mei, 20.00-22.00 uur:
DUO ROUTE SOLEIL, met chansons en Frans
repertoire uit de 50-er jaren.
Maaike Kitslaar (zang), Jaap Somsen
(accordeon/piano).
 
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, 15.00-16.15 uur:
LANGS DE DONAU, met het semi-professionele
ensemble "Klassiek op Zuid", o.l.v. Miranda
Rademaker

 
vrijdag 10 juni, 16.00-17.00 uur:
Met inspiratie het weekend in. Vandaag: Oud-
KNMI-er Kees Dekker over het KNMI in de
Tweede Wereldoorlog
 
Meer informatie en reserveren via www.
vancappellenhuis.nl

De mooiste muziek zo dichtbij
 
Het leukste van een festival als dit is de charme van de kleinschaligheid. Een plek waar de musici
onder het publiek zijn en het publiek onder de musici is.
 
Van 3 tot en met 5 juni 2022 vindt de eerste editie van het Van Cappellenfestival plaats in
Capelle aan den IJssel. Drie dagen vol geweldige muziek in het oude, intieme centrum van Capelle
aan den IJssel: daar waar de Dorpskerk en het Van Cappellenhuis de sfeer van weleer ademen.
En waar de Hollandsche IJssel met de wisseling van de getijden het gevoel geeft dat altijd alles in
beweging is. Ook een aantal restaurants aan de rivier doen mee! 
 In het Van Cappellenhuis:
Optredens van nationaal en internationaal geroemde musici.
Beleef alles met musici zo dichtbij. 
Een uniek filmconcert voor jongeren. 
 In de Dorpskerk:
Inloopconcerten door leerlingen van de SKVR en de Havo voor Muziek en Dans.
Een workshop door leerlingen en docenten van het Hellendaal Instituut.
Organist Cees van der Slik tovert de mooiste klanken uit het prachtige Van Dam-orgel.
 Bij de deelnemende horecagelegenheden langs de IJssel:
Genieten van lichte muziek door de beste conservatoriumstudenten van Codarts.
Zie voor het programma per dag en in de restaurants www.vancappellenhuis.nl
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Campagne Senioren en Veiligheid van start 

‘Maak het ze niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende 

Net als voorgaande campagne treedt ook dit jaar acteur Kees Hulst op als ambassadeur van de campagne: “Als 
acteur in ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’, maar ook in mijn privéleven, zie ik hoe graag senioren het 

we er samen voor zorgen dat criminelen niet ver komen”.

 Campagne Senioren en Veiligheid van start
 
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is 5 april 2022 vanuit het
ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met vele andere partijen, de
campagne Senioren en Veiligheid gestart. In deze campagne krijgen senioren concrete
tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en wat ze moeten
doen als het wel gebeurt. Met de slogan ‘Maak het ze niet te makkelijk’ wordt
gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit:
babbeltrucs, spoofing, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing.
 
Ambassadeur
Net als voorgaande campagne treedt ook dit jaar acteur Kees Hulst op als ambassadeur van de
campagne: “Als acteur in ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’, maar ook in mijn privéleven,
zie ik hoe graag senioren het heft in eigen handen nemen. We kunnen veel zelf doen om te
voorkomen dat we slachtoffer worden, maar hebben daarvoor wel de juiste informatie nodig.
Daarom steun ik als ambassadeur graag de campagne, zodat we er samen voor zorgen dat
criminelen niet ver komen”.
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Slachtofferschap
 
Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker
slachtoffer worden van strafbare feiten dan
mensen in andere leeftijdsgroepen is ieder
slachtoffer er één te veel. Daarnaast zien politie
en de Fraudehelpdesk sinds de coronacrisis een
verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal
slachtoffers van hulpvraagfraude (waarbij
mensen via een bekende – die op zijn beurt
gehackt is – om bij via WhatsApp snel geld over
te maken) fors toegenomen. Maar ook spoofing
(waarbij iemand zich bijvoorbeeld voordoet als
bankmedewerker om aan privégegevens te
komen), babbeltrucs (aan de deur) en phishing
(waarbij via een link in een email of sms
toegang wordt verkregen tot een computer)
nemen hand over hand toe.
Slachtoffer worden van deze vaak gewiekste
praktijken kan iedereen overkomen. En dus ook
elke oudere.
Daarom krijgen senioren via de campagne

concrete handelingsperspectieven mee die hen
weerbaarder maken tegen criminelen. Wanneer
een oudere toch slachtoffer is geworden, is het
belangrijk om aangifte te doen en de
gebeurtenis bespreekbaar te maken. Hiervoor
geeft de campagne ook tips.
Via de websites en social media kanalen van
het ministerie van Justitie en Veiligheid en
betrokken partijen worden wekelijks nieuwe
voorlichtingsfilmpjes geplaatst. Vele partijen
sluiten bij de campagne aan door het
campagnemateriaal te verspreiden via hun
kanalen: ouderenbonden, politie, het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de
Fraudehelpdesk, Slachtofferhulp Nederland,
banken, de telecomsector en vele gemeenten.
Veel informatie is ook de bekijken op www.
maakhetzeniettemakkelijk.nl
 
Bron: Nieuwsbrief 15 Koepel Gepensioneerden

Drie weken gezelligheid door deOSC
 Aan alle Capellenaren boven de 50jaar
Het is het team van de OSC (Onafhankelijke
Seniorenvereniging Capelle a/d IJssel) weer
gelukt om de “ZOMERSCHOOL 2022” te
organiseren. U gaat natuurlijk niet naar school,
maar er valt veel te leren en vooral te genieten
bij onze verschillende activiteiten.
Gedurende de periode 16 juli t/m 5 augustus
kunt u deelnemen aan een gevarieerd
programma met veel creativiteit en fantastische
uitjes.  In Capelle kunt u kleur bekennen, door
te schilderen en door het beschilderen van
stenen en zelfs een olifantje; ook een
bloemenpalet maken is mogelijk, tevens in een
“Pluktuin” die u kunt bezoeken. Naast
museumbezoek en vaartochten staat ook een

lunch gepland. Er zijn zelfs programma`s met
een High Tea. En……. : wat denkt u er van om
eens zelf kaas  of bonbons te maken? Of met
de huifkar het eiland Tiengemeten te ontdekken
en in Rotterdam naar het bekende schip de SS
Rotterdam?            
Het beleven van de natuur komt meermalen
aan bod, o.a. bij een Scootmobieltocht. Gewoon
weer eens lekker weg; u komt er toch ook bij?
Voor de juiste data van de activiteiten en
de kostprijs:
-  Kijk op de website
   www.capelsezomerschool.nl  of             
           
-  In het programmaboekje met
uitgebreide informatie, dat u binnenkort 
zult ontvangen.                                           
                           
Aanmelden: vanaf 6 t/m 11 juni a.s.         
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De Hulpdienst rijdt weervolledig
 Er gelden geen beperkingenmeer voor het vervoer.
 
Reservering van uw ritten als altijd
via: 0900-450 30 40

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)


