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Voorwoord
 
Voor u ligt het eerste Nieuwsbulletin van na de zomervakantie.
Een zomer die nu al te boek staat als de warmste sinds jaren. We herkennen dit zelf wel: het is
eigenlijk nooit goed, of het is te nat, of te koud of  te warm. Eén ding is zeker: de mens weet zich
aan alle omstandigheden aan te passen, mits we daar zelf maar rekening mee houden.
Vakantiegangers hebben dit jaar weinig te klagen, alhoewel het bij intensieve activiteiten best
lastig kan zijn, daarom: veel water drinken en activiteiten temperen.
 
In de zomerperiode heeft de OSC niet stilgezeten. Het programma Capelse Zomerschool 2022,
waaraan door het team Walter Schoemaker hard is gewerkt,  had als resultaat een mooi en
gevarieerd programma, voor ieder wat wils. Met name de dagjes uit spraken velen aan en bleken
weer een groot succes.
 
Op 11 mei 2022 heeft statutair een extra Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden, ditmaal in
onze eigen verenigingsruimte aan het Valeriusrondeel, omdat het bestuur de verwachting had dat
de opkomst niet zo groot zou zijn. Dit om het gewijzigde Huishoudelijk Reglement vast te kunnen
stellen en omdat bij een eerdere vergadering het vereiste aantal van ¾ van ons ledenbestand niet
werd behaald. Dit reglement is nu vastgesteld.
 
Dan hebben we nog de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die vanaf 1 juli 2022
van kracht is en verenigingen verplicht om haar Statuten daarop aan te passen. Feitelijk gaat het
om het voorkomen van financiële of juridische problemen. Nu geldt een hoofdelijke
aansprakelijkheid als er binnen de vereniging iets misgaat. De uitvoering houdt feitelijk in dat het
bestuur en toezicht op rechtspersonen op orde zijn. Dit geeft de huidige en toekomstige
bestuursleden een gerust gevoel en behoedt hen voor persoonlijke aansprakelijkheid en laat zien
dat hun zaken goed op orde zijn.
 
Vandaar dat op woensdag 28 september 2022 een Extra Algemene Ledenvergadering
moet worden gehouden, waarin de gewijzigde Statuten formeel door de leden worden
vastgesteld.
 
Ook ons lidmaatschap van de FASv heeft onze aandacht. Het bestuur heeft een brief gezonden
aan het Federatiebestuur en de Federatieraadsleden, met de vraag om uitleg te geven wat de
FASv heden voor de OSC - naast allerlei kortingen voor onze leden - betekent. Wij hadden dit jaar
al eerder gevraagd om de agenda en benodigde vergaderstukken toe te zenden, maar kregen nul



op het rekest. De stukken (was het antwoord) zouden pas na goedkeuring aan de aangesloten
verenigingen worden toegezonden, maar tot op heden geen reactie, ook niet in het besloten deel
van de FASv-website.
 
Het bestuur hoopt binnenkort op de extra Algemene Ledenvergadering met u van gedachten te
wisselen over de toekomst van de OSC.
 
Frits Hartman

                                                    Uitnodiging
 
                                            Algemene Ledenvergadering
 
                         Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle aan den IJssel
 
                    Woensdag 28 september 2022, aanvang 14.00 uur, inloop 13.30 uur
 
                                    Locatie: Buurthuis “De Wel”, Bongerd 2a
 
 
           Agenda
 
1)       Opening, welkom en mededelingen;
 
2)       Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 11 mei 2022;
 
3)       Verslag kascommissie 2021;
 
4)       Vaststelling wijziging Statuten i.v.m. WBTR (zie toelichting);
 
5)       Toekomst Zomerschool;
 
6)       Lidmaatschap FASv;
 
7)       Rondvraag;
 
8)       Sluiting.
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op woensdag 11mei 2022 om 14.00 uur
op locatie Valeriusrondeel 207 te Capelle aan denIJssel 
Aanwezig: 14 leden inclusief het bestuur, vertegenwoordigd door Max Meiboom, voorzitter en       
P. Rutten, notuliste.
 1.Opening De voorzitter, Max Meiboom, opent de vergadering om 14.00 uur en heet de aanwezigen
welkom.
 2.mededelingen
De voorzitter deelt mede dat Walter Schoemaker, penningmeester en secretaris a.i. en Frits
Hartman, bestuurslid, bericht van verhindering wegens vakantie hebben
gegeven.                                                                                                                      
        
Max Meiboom licht toe dat deze bijzondere Algemene Ledenvergadering nodig was om het
huishoudelijk reglement aan te passen, in verband met de nieuwe Wet op de Privacy. Daardoor
zijn wij verplicht een aantal artikelen op te nemen m.b.t. het verstrekken en bewaren van
gegevens.Tevens meldt Max Meiboom dat Frits Hartman in dit verband is benoemd tot security
officer.
 3.vaststelling Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement is aangepast. Op de Algemene Ledenvergadering van
30 maart jl. waren er te weinig leden op de vergadering verschenen om het
Huishoudelijk Reglement te kunnen goedkeuren, vandaar de nieuwe vergadering van vandaag. Bij
zo’n tweede vergadering behoeft het quorum, t.w. 2/3 van het aantal leden, waarvan ¾ dan weer
akkoord moeten gaan met de wijzigingen, niet te worden gehaald.  In september a.s. zal er
overigens nog een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement nodig zijn, in verband met
helderheid, transparantie.
     
De voorzitter vraagt of iemand het woord wil om te reageren op het aangepaste Huishoudelijk
Reglement. De heer Kok merkt op het vreemd te vinden dat de vereniging bedoeld is voor
senioren van 50 jaar en ouder, maar dat bij artikel 10 staat dat bestuursleden allen meerderjarig
moeten zijn. Max Meiboom legt uit dat het hier gaat om bestuursleden die van buiten worden
aangetrokken. Max Meiboom licht artikel 9 toe: aan leden mogen alleen relevante gegevens
worden gevraagd, die een bepaald doel dienen. Het is vervelend dat niet gevraagd mag worden
naar iemands laatste beroep. Het zou voor de vereniging van waarde zijn te weten dat er
bijvoorbeeld een jurist onder de leden is, die het geen probleem vindt als er af en toe met hem
ruggenspraak wordt gehouden over juridische zaken. Dit zou de hoge kosten van advocaten en
notarissen beperken.
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M. Meiboom,     W. Schoemaker, 
voorzitter      secretaris a.i. 

Verder zijn er geen vragen, zodat het nieuwe Huishoudelijk Reglement met algemene stemmen
wordt aangenomen.  4.rondvraag 
De heer Kok complimenteert het bestuur met het mooie programma van de
Zomerschool. Hij meldt dat voor volgend jaar het Zomerschool-comité een beroep op hem mag
doen. Hij heeft nog wel een aantal suggesties voor activiteiten en aanpak.
Max Meiboom vertelt dat dit jaar geen subsidie is verleend door de Gemeente. Het was lang
onzeker of er i.v.m. corona een Zomerschool gehouden kon worden. Toen dit duidelijk was, zei de
Gemeente dat wij te laat met indienen waren. Petra Rutten vraagt of het de bedoeling was op 2e
Pinksterdag te starten met het aannemen van telefoontjes voor boeking van de diverse
activiteiten. Max Meiboom kan hierop geen antwoord geven.
                                                                                           5.sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 14.15 uur en dankt iedereen
voor zijn/haar komst.
 
Getekend voor accoord: 
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Aan Tafel in de Vijverhof
 
Gelukkig hebben we na een vervelende 'corona-periode' weer een aantal keren heerlijk gegeten in
de Vijverhof. Wilt u ook een keer mee-eten?
Op vrijdag 14 oktober a.s. is de volgende 'Aan Tafel' gepland. Het diner bestaat uit 3 gangen. De
prijs is € 10,=, excl. consumpties. Het schema voor de diners in de maanden oktober en
december ziet er zo uit:
 
voor de maaltijd van:                          aanmelden vanaf:
vrijdag 14 oktober                              maandag 26 september t/m vrijdag 7 oktober
vrijdag 9 december                            maandag 22 november t/m vrijdag 2 december
 
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 telefoonnummer
0900-4503040. Wilt u door een chauffeur van de Hulpdienst vervoerd worden, dan graag tijdig
bellen met hetzelfde telefoonnummer: 0900-4503040.
Het diner is om ongeveer 19.30 uur afgelopen.                                                                         
        
Contactpersoon voor dit diner is: Cock Jansen. 
 
Anneke Boerkamp en Cock Jansen
                                                                                                                                             

Zomerschool: tijdens de vaartocht in Boskoop moesten

de vele bruggetjes met de hand worden bediend.

Zomerschool RTM: Begeleid door de klanken van een

draaiorgel gingen we aan boord van de stoomtram
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De Zomerschool is weer voorbij ...
 
Het is weer voorbij, de Zomerschool, waar we zo naar hadden uitgekeken. Het mocht weer, na de
corona-jaren. En wat is er genoten. Op diverse pagina’s in dit Nieuwsbulletin geven wij u een
impressie van diverse activiteiten en uitstapjes.
Het leuke was, dat je eind mei overal in Capelle mensen met elkaar zag overleggen - achter een
kopje koffie op een terras, bij de sportschool of elders - waarvoor zij zich zouden opgeven, het
Zomerschool-boekje in de hand. Dat bevestigt nogmaals hoe gewild de Zomerschool onder onze
leden is. Een paar activiteiten bleken minder gewild, voor ons een goede graadmeter voor het
programma van volgend jaar. 
Hulde aan het Zomerschool-team, dat ook dit jaar weer onvermoeibaar in touw is geweest. Niet
alleen met de voorbereidingen, maar ook met het begeleiden van de uitstapjes en activiteiten. Er
komt veel kijken bij het organiseren van een dergelijk evenement en we hadden elk helpend
handje echt nodig. Dank aan onze vrijwilligers!
We hopen dat we ook volgend jaar weer kunnen genieten van de Zomerschool-activiteiten.
 
Het Bestuur

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.

 Zomerschool: nostalgie in het Boomkwekerijmuseum 
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Zomerschool 2022, de eerste en de tweede week. Georganiseerd door de OSC    

Het Zomerschoolteam bestaat uit: Henk Noordijk, Han Laugs, Miep en Walter Schoemaker, 

Cathrien Cloosterman en vele vrijwilligers. 

Dinsdag 19 juli.  Bezoek aan het eiland Tiengemeten   

Door het extreem warme weer besloten we om dit te verzetten naar 29-juli. 

Woensdag 20 juli  Schilderen bij Kees de Jong, een kunstenaar 

Bekend om zijn schilderijen, aquarellen, litho`s enz. Tevens een redelijk musicus en raadslid 

van Leefbaar Capelle. Ondanks dat de animo beperkt bleef, werd het met de 5 deelnemers 

toch een geslaagde middag. 

Donderdag 21 juli  Bloemschikken  

In de ruimte aan het Valeriusrondeel werd onder leiding van Elly Bos een leuk bloemstuk 

gemaakt. Uiteraard ontbrak de koffie met wat lekkers erbij niet. De 13 aanmeldingen kwamen 

echter, door ziekte etc., uit op daadwerkelijk 10 mensen aan de tafels. De gezellige middag met 

mooie bloemstukjes werd besloten door het nuttigen van advocaat  met slagroom. 

Vrijdag 22 juli  Stenen bewerken 

Cathrien Cloosterman startte met een klein aantal deelnemers  met het bewerken van stenen. 

Helaas kwamen er 3 deelnemers niet opdagen, waardoor ook enkele begeleiders toen zelf 

hebben meegedaan. Er kon geschilderd worden aan de hand van voorbeelden, maar er 

ontstonden ook mooie eigen creaties. 
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Zaterdag 23 juli  Boomkwekerij museum en varen bij Boskoop 

Na een busrit van een uur kwamen we in Boskoop aan.  We startten met een kopje koffie, 

waarna een heerlijke lunch met soep en broodjes volgde. Daarna werden we rondgeleid in het 

uitgebreide museum. Om 15:00 uur stapten we op de platte open boot, die in de kanalen rond 

de kwekerijen gebruikt werd en wordt. Tijdens de tocht werd er veel uitgelegd over de 

kwekerijen met de vele boomsoorten. We passeerden diverse lage draai- en ophaalbruggen die 

door een vrijwilliger geopend werden. De jonge vrijwilliger sprong vv. van de boot op de kant 

daarbij.  Zowel villa`s , als kleine vakantiehuisjes die o.a. alleen per boot te bereiken zijn, 

passeerden wij ook tijdens de vaartocht. Na ruim een uur varen stond de bus weer klaar om 

ons naar Capelle te brengen. Het was een zeer geslaagd uitje. 

Dinsdag 26 juli  Scootmobieltocht vanuit het Schollebos 

Het aantal deelnemers was laag: 7 en 2 begeleiders. 

Woensdag 27 juli  Het RTM museum bij Ouddorp

Na een vlotte busrit kwamen we bij het RTM-museum aan, waar wij met koffie en thee werden 

ontvangen. Twee gidsen van het museum leidden ons langs verschillende oude tramstellen, 

die er uitstekend onderhouden uitzien. Een spelend draaiorgel gaf een vrolijke aanvulling. Een 

goede lunch, o.a. voorzien van een broodje kroket smaakte ons goed. Daarna de rit met de 

stoom loc., over de Brouwersdam via Port- Zeelande naar de rondvaartboot. Door het 

hoogseizoen was de boot vrij vol, maar we hadden toch een plaatsje op het dek. Een drankje 

kon gemakkelijk aan de bar beneden worden gehaald. Tot verbazing van iedereen blijkt het 

Grevelingenmeer nog behoorlijk groot te zijn. Turend over het water met daarbij het prachtige 

weer, was echt genieten. Van de boot weer naar de tram en  met een diesel loc. vervolgens 

terugrijden naar het RTM-museum, waar de 
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bus wachtte voor de terugreis. De deelnemers waren blij met de gevarieerde dag. Aankomst in 

Capelle was omstreeks 18:30 uur. 

Donderdag 28 juli  Tocht op de Vecht  

Met alle deelnemers verliep de reis naar Maarssen zeer vlot. We waren te vroeg. Na 20 minuten 

mochten we  door een reglement van de gemeente  pas over de loopplank. Een eenvoudige , 

maar voldoende  lunch volgde. Vervolgens konden we, naar wens, ook boven op het dek 

plaatsnemen. Overladen met informatie door de kapitein genoten we van de riante ( land ) 

huizen, kastelen, oude en nieuwe bebouwing en enkele luxe woonboten. De kernen van 

Maarssen en Breukelen waren eveneens deel van ons uitzicht. De vaartocht, die 3 uur duurde, 

kon worden  begeleid met een, op het dek geserveerd drankje. De comfortabele touringcar 

( merk: Mercedes ) van Jojotours bracht ons om 15:45 uur weer in Capelle. Weer een fijn 

relaxed uitje! 
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Vrijdag 29 juli  Tiengemeten was eindelijk  aan de beurt 

Het uitstel veroorzaakte helaas een kleiner aantal deelnemers. Het bleek een betere optie om 

met de auto`s van vrijwilligers de rit te maken. De boot lag al op ons te wachten.    
De  overtocht vanaf de vaste wal naar het bijzondere eiland, met een tijdsduur van slechts 10 

minuten, bracht ons al snel naar een mok koffie met Beverkoek. Door de op het eiland 

aanwezige bevers is de betreffende koek, in de vorm van een bever, verzonnen. De smaak had 

iets weg van speculaas. Na de koffiestart was er het hoogtepunt van de dagexcursie: De 

Huifkartocht. De 2 heren en tevens  broers ( begeleiding tractor / huifkar /  voormalige boeren ) 

verzorgden een uitstekend verstaanbare  en begrijpelijke uitleg over de vele gebeurtenissen en 

wetenswaardigheden van het eiland, vooral gericht op de natuur met daarbij de ontwikkelingen. 

Een 1½ uur durende tocht leidde ons naar enkele uitzichtpunten, waaronder “Zicht op het 
Haringvliet”, diverse meertjes, waarin   honderden watervogels, en niet te vergeten een grote 

vertegenwoordiging van Schotse Hooglanders, zowel op de kant, onder bomen en in het water. 

Enkele deelnemers kregen paarse vingers door het plukken van bramen; best al lekker zoet! 

Opvallend was de groei van veel gele planten en ook groepen met mooie Paarse Kattestaart. Na 

de mooie tocht bevolkten we de Gasterij:  “De Gezusters”. Door de jonge exploitanten werd ons 

een uitstekende  lunch geserveerd met opvallende eigengemaakte accenten. Een aantal 

deelnemers bezocht nog het “Rien Poortvliet museum”.  En een afscheidsrondje  met de pont 

voor een medewerker, die na  13 jaar werk op het eiland, afscheid nam. Best Grappig!  

Met een heerlijk windje en veel zon kan deze dag een  [ 10 ]  Gemeten krijgen. Om 17:00 uur 

weer in Capelle. 
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voorkom spijt, neem de tijd en vergelijk
 
Zoekt u online wel eens naar een bedrijf? En kiest u dan gewoon voor één van de
bovenste zoekresultaten? Let dan goed op! Bedrijven betalen namelijk om bovenaan
te staan. De bovenste zoekresultaten zijn dus advertenties en niet altijd het beste
aanbod voor u. Via advertenties kunt u ook bij onbetrouwbare bedrijven terecht
komen. Of bij bedrijven die een betaalde dienst aanbieden voor iets wat u zelf gratis
kunt doen. Zorg ervoor dat u advertenties herkent en vergelijk meerdere
zoekresultaten en websites voordat u een bedrijf inschakelt.
 
Waarom verschijnt een zoekresultaat bovenaan?
 
Via zoekmachines kunt u snel vinden wat u zoekt. Zoekt u een bedrijf voor een specifieke dienst?
Dan zijn de bovenste 3 of 4 zoekresultaten meestal advertenties. Deze lijken op de normale
zoekresultaten, maar het verschil is dat er het dikgedrukte woord ‘advertentie’ boven staat. Dat
deze advertenties bovenaan zoekresultaten verschijnen, betekent niet dat het de beste keuze is.
Of dat deze bedrijven het meest betrouwbaar zijn. Het betekent dat bedrijven de zoekmachine
betaald hebben om bovenaan de lijst te verschijnen. Soms staan de advertenties ook nog onder
de normale zoekresultaten. Maar ook dan staat er het woord ‘advertentie’ bij.
 
Wat kan er mis gaan?
 
Niet iedereen herkent advertenties. En als iemand dan ook nog haast heeft, dan kiest die vaak
voor één van de bovenste zoekresultaten. Wij ontvangen veel meldingen van consumenten die
daardoor onnodig veel geld hebben betaald. Ze zochten via een zoekmachine naar een bedrijf of
(overheids)organisatie en klikten op één van de bovenste zoekresultaten. Dat bleek een
advertentie te zijn. Zo kwamen ze terecht bij onbetrouwbaar bedrijf dat misbruik maakte van hun
situatie.
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! Een advertentie is zo gemaakt en aanbieders van zoekmachines controleren niet de
betrouwbaarheid van de advertenties. Bedrijven die bovenaan verschijnen, kunnen bedrijven zijn
met goede bedoelingen die betrouwbare diensten leveren. Maar helaas maken ook veel
onbetrouwbare bedrijven gebruik van advertenties.
 
Onbetrouwbare klusbedrijven
 
We zien dit vooral vaak misgaan bij bedrijven die hulp bij spoedklussen aanbieden, zoals een
loodgieter of elektricien. Zo schakelde Jan (85) uit Rotterdam een loodgieter in en moest achteraf
een hoge rekening betalen. “Van tevoren werd gezegd dat de kosten 169 euro zouden zijn, maar
toen ging hij afrekenen en was het ineens 802 euro”.
.
Dure online bemiddelaars
 
Ook sommige online bemiddelaars maken slim gebruik van advertenties. Zij regelen tegen
betaling iets voor u wat u ook zelf kunt doen. Bijvoorbeeld de aanvraag van zorgtoeslag of een
kentekenbewijs. Soms staat de advertentie van zo’n bemiddelaar hoger in de zoekresultaten dan
de officiële website waar u het zelf gratis kunt regelen. Het overkwam Helma (73) uit Houten. Ze
wilde online zorgtoeslag aanvragen, maar kwam ongewenst terecht bij een online bemiddelaar.
“Ik kwam terecht bij een tussenpersoon en moest 80 euro betalen. Terwijl het gratis is als je je
aanvraag gewoon rechtstreeks bij de Belastingdienst doet.”
 
Zoekt u online een bedrijf voor een specifieke dienst?
 
Gebruik onze tips:
 
1. Herken de advertentie
 
U herkent deze aan het dikgedrukte woord ‘advertentie’ bij de zoekresultaten. Advertenties staan
vaak bovenaan de zoekresultaten. Kies niet zomaar het bovenste bedrijf uit de zoekresultaten.
Vergelijk meerdere websites. Zoek iets verder.
 
2. Wees kritisch
 
Neem de tijd en vergelijk. Bekijk het volgende bij meerdere bedrijven:
 
 

•   Staan er contactgegevens, zoals een adres? Controleer of dit adres echt bestaat. Zoek dit 
 bijvoorbeeld op met Google Maps.

 
•   Heeft het bedrijf een KvK-nummer? En klopt dit? Zoek het bedrijf op in het handelsregister van 

 de Kamer van Koophandel : https://www.kvk.nl/zoeken/handelsregister/. Vul onder
‘Handelsnaam’   de bedrijfsnaam in en geef ook de straat op. En klik daarna op ‘Zoek in het 
 Handelsregister’. Let op! Dat een bedrijf is ingeschreven wil niet altijd zeggen dat het 
 betrouwbaar is of goede diensten levert.
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•   Wat kost het? Meestal geeft het bedrijf een prijs of een inschatting van de kosten op hun 
 website. Zijn dit reële kosten? Vergelijk dit met prijzen van andere bedrijven. Wil het bedrijf 
 helemaal  geen prijsinschatting doen? Ga dan op zoek naar een ander bedrijf.

 
•   Bekijk reviews. Bekijk klachtensites, zoals www.klacht.nl , www.klachtenkompas.nl  of         

 www.trustpilot.nl . Zijn er veel klachten over het bedrijf, de website of het gebruikte 
 telefoonnummer? Bekijk altijd meerdere reviews en meerdere klachtensites

.
Overleg met anderen
 
Laat vrienden, familie of buren met u meekijken voordat u een bedrijf inschakelt: wat voor dienst
(en) biedt het bedrijf aan? Zijn de kosten niet te hoog? Hoe betrouwbaar schatten zij dit bedrijf
in? Misschien hebben zij nog tips voor u.
 
Hebt u er een slecht gevoel bij? Kijk dan verder en kies voor een ander bedrijf.
 
Denkt u dat een bedrijf zich niet aan de regels houdt?
 
Meld het bij ons. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de ACM. Uw melding helpt ons
om te zien waar wij iets aan moeten doen.
 
Doe uw melding bij ACM ConsuWijzer: https://www.consuwijzer.nl/misleidende-verkoop/ik-ben-
misleid-bij-een-online-aanvraag-kan-ik-hier-nog-van-af).
 
Bron: ACM ConsuWijzer

Landelijke seniorenorganisatiessteunen huisarts
 
Nu senioren langer thuis blijven wonen - vaak
omdat ze dat willen, maar soms ook omdat ze
moeten - wordt de rol van de huisarts steeds
belangrijker. Net zoals die van thuiszorg-
medewerkers en wijkverpleegkundigen
overigens. Want zij zorgen (samen met
bijvoorbeeld mantelzorgers en vrijwilligers)
immers voor goede zorg dichtbij als het nodig
is.
Probleem is, dat al deze professionals en
vrijwilligers steeds minder tijd hebben om te
doen waar ze goed in zijn en wat nodig is.
Minder tijd om te doen waarvoor ze ooit
uitdrukkelijk hebben gekozen: er zijn voor
mensen.
Daarom voerden de huisartsen onlangs actie.

Niet door snelwegen te blokkeren, ministers
thuis op te zoeken, bomen te kappen, bermen
in brand te steken of wat voor andere manieren
om je ongenoegen te uiten je allemaal kunt
verzinnen, maar door ouderwets naar het
Malieveld te trekken.
 
Op vrijdag 1 juli jl. verzamelden duizenden
huisartsen, doktersassistenten en
praktijkondersteuners zich daar. En gaven zo
een duidelijk signaal af. En wij steunen hen. 
Want laat de huisarts (en zijn of haar collega's
in de wijk) niet het afvoerputje van de zorg
zijn!
 
Bron: Nieuwsbrief Koepel Gepensioneerden
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Energietoeslag
 
De door de regering toegezegde Energietoeslag
voor de mensen met een laag inkomen wordt
door de gemeente Capelle alvast
vooruitbetaald.
Deze Energietoeslag wordt eenmaal per
huishouden uitgekeerd.
De mensen met een uitkering hebben deze
toeslag ondertussen ontvangen.
 
Een laag inkomen voor Capellenaren is: ouder
dan 21 jaar tot de AOW-leeftijd samen
€ 1778,-, alleenstaand + kind € 1574,-,
alleenstaand € 1245,-.
Voor ouder dan de AOW-leeftijd: samen
€ 1873,- en alleenstaand € 1383,-.
 
Deze toeslag kan bij de gemeente worden
aangevraagd, digitaal, of het formulier kan
worden uitgeprint en verzonden worden met de
daarbij gevraagde bewijsstukken.
Als u dat niet zelf kunt doen, dan kan onze
administratiehulp  u hierbij helpen.
Maak hiervoor een afspraak bij 0900-4503040.
 
De documenten en gegevens die hierbij nodig
zijn:

Een kopie van uw identiteitsbewijs (rijbewijs is
hiervoor niet geldig), of van uw
verblijfsvergunning + Burgerservicenummer;
Uw energiecontract of laatste maandrekening
van uw energieleverancier;
Alle netto-inkomsten van de maand waarin u de
aanvraag doet, loon van werk, bruto-inkomsten
als ZZP'er of eigen bedrijf, uitkering WW, ZW,
WAO/WIA, Pensioen(en), AOW, Alimentatie,
uitbetaalde heffingskortingen van de
belastingdienst, studiefinanciering (WSF2000,
WTOS, etc.) en overige inkomsten.
Toeslagen worden hier niet mee bedoeld, deze
zijn hiervan vrijgesteld.
Met de volgende documenten moet u deze
inkomsten kunnen bewijzen: loonstroken,
uitkeringsoverzichten, boekhoudingsgegevens
en/of eventuele bankafschriften van
bijboekingen.
Bankgegevens voor uitbetaling zijn:
banknummer (IBAN) van uw rekening en een
kopie van uw bankpas.
 
Met vriendelijke groet,
 
namens de Grip op geldgroep:
 
Fred Huijbregts

Let op: nieuwe babbeltruc: controlerookmelders
 
Vanaf 1 juli 2022 is het wettelijk verplicht om
op elke etage van uw woning een rookmelder
te hebben. 
 
Helaas maken criminelen hier direct gebruik
van. Criminelen gebruiken een zelfgemaakte
identiteitskaart en komen "controleren op
rookmelders" bij nietsvermoedende burgers.
Tijdens deze controle in de woning worden
diverse waardevolle goederen en geld
weggenomen.

 
Let dus op: laat niemand zomaar in huis.
Gemeente, politie of brandweer komen NIET
controleren of u in het bezit bent van een
rookmelder. Woont u in een huurwoning?
Installatie of controle gebeurt mogelijk via de
woningcorporatie. Deze zal dit echter
vroegtijdig officieel aankondigen op de manier
waarop uw woningcorporatie altijd met u
communiceert.
 
Toch een verdacht persoon aan de deur over
dit onderwerp? Bel direct 112!
 
Frits Hartman
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komt u in aanmerking voorEnergietoeslag?
 
Zie het informatieve artikel op pagina
15 over dit onderwerp.

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)


