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Voorwoord 
 

  
 
Wij hebben ook de luxe van een houtkachel en in 
wintertijd laten we elke avond de vlammetjes lekken. 
Lekker knus.  
 

Eens te meer besef ik dat er heel veel mensen zijn die 

er niets aan vinden in de duisternis. Korte dagen, 

weinig zon en minder contacten. Meer buiten zijn 

betekent meestal meer mensen tegen komen. Wellicht 

zie je onderweg een buur of andere bekende. 

Ook feestdagen zijn voor veel mensen lastig. Ze voelen 

zich teveel en zitten met alle herinneringen. 
 

Toch zal eenieder er de weg in moeten vinden. Ga, als 

het maar enigszins kan lekker naar buiten. Bewegen is 

belangrijk en je hoofd waait lekker leeg. Zoek vooral 

contact. Er zijn veel alleenstaande mensen, die net als 

u, graag iemand zien en spreken. Organiseer een 

koffiebijeenkomst met een clubje mensen. Ga op een 

club, sport of spelmiddag. Word lid van onze 

telefooncirkel. Luister naar muziek. Kortom, 

onderneem zelf dingen. SAZ heeft daarnaast een flink 

aanbod, ook voor u! 
 

U zult misschien zeggen:” Makkelijk praten, ik kan niet 

zo goed meer lopen en/of bewegen.” Dán is er ons 

vervoer dat u brengt waar nodig. En komt u ergens niet 

uit, vraag dan een gesprek aan bij onze consulenten.  
 

Rest mij u, mede namens collega-bestuursleden, een 

goede decembermaand toe te wensen met feestdagen 

waarin u zich goed voelt. En een 2018 samen met SAZ. 
 

Warme groet, 

 

Ellie Ham - Onderwater  

voorzitter 

Donkere dagen 

En zo loopt het jaar 

2017 al weer naar haar 

einde en zitten we 

midden in de donkere 

avonden. Zelf vind ik 

het prettig om ‘s avonds 

de gordijnen dicht te 

schuiven en de kaarsjes 

aan te steken. 
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 Van de secretaris 

 

 et bestuur had het al gehoopt en een beetje 

verwacht: het 500e lid heeft zich in de 

afgelopen periode aangemeld bij Senioren 

Actief Zuidplas. Wij zijn blij dat we in zo’n korte tijd 

stevig gegroeid zijn en steeds meer leden van dienst 

kunnen zijn in alle dorpskernen. 

Natuurlijk willen we in 2018 ook weer graag nieuwe 

leden verwelkomen en vrijwilligers. Want samen staan 

we sterker voor de senioren in gemeente Zuidplas. 

Achter in het Magazine staat het overzicht van onze 

diensten. Op onze website www.sazuidplas.nl kunt u 

ook zien wat we voor u kunnen doen. U bent van harte 

welkom! 

 

We kunnen u namens het bestuur melden dat we een 

nieuwe kandidaat-bestuurder hebben, namelijk 

mevrouw Renée Huizinga uit Zevenhuizen.  

 
worden goedgekeurd in de volgende algemene 

ledenvergadering. Zo hoort dat! Als bestuur zijn we blij 

met haar kandidatuur. De groei van de vereniging 

brengt heel veel werk met zich mee, ook voor het 

bestuur. Dan maken vele handen licht werk. 

 
En mag ik dan tot slot alle vrijwilligers ontzettend 

hartelijk bedanken voor hun tijd, energie en inzet in het 

afgelopen jaar. Zonder u kunnen we niets!  

Graag willen we iedereen op deze plaats fijne 

feestdagen en een heel gezond, goed, gezamenlijk en 

gezellig nieuw jaar toe wensen. 

 

Harry Scheffers 

Vrijwilligersbijeenkomst 2017 

 
it jaar vond de vrijwilligersbijeenkomst plaats in 

de gezellige nieuwe serre van Café Rustwat 

naast de Molen Windlust op Kortenoord. Na een 

lekker kopje koffie met appeltaart, nam onze voorzitter 

Ellie Ham het woord. Zij keek terug op de groei van de 

vereniging en vertelde dat het 500ste lid zich inmiddels 

had aangemeld. "Deze groei is alleen mogelijk met jullie 

steun als enthousiaste vrijwilligers. Wij als bestuur 

willen jullie allen dan ook hartelijk bedanken voor jullie 

inzet en hopen dat iedereen dat voor SAZ blijft doen". 

Ook stelde Ellie Ham het nieuwe kandidaat-bestuurslid 

Renée Huizinga voor. Zij komt uit Zevenhuizen en zal 

zich daar en in Moordrecht en Moerkapelle inzetten 

voor SAZ. Hierna kwamen de drankjes en hapjes en tot 

slot een heerlijk sateetje voor de vrijwilligers.  

Dit was een prima gelegenheid om met elkaar te 

praten, de nieuwe vrijwilligers te leren kennen en 

ervaringen met elkaar uit te wisselen.  

 

 
 

 

Winterdorp 
 

Het is een dorp, niet ver van hier. 

Een boerendorp, aan een rivier. 

Het is niet groot, en vrij obscuur. 

Maar ’t heeft een naam, en een 

bestuur. 

 

Er is een school, een harmonie. 

Een bankfiliaal, een kerk of drie. 

Een communist, een zonderling, en 

zelfs een zangvereniging. 

 

Nu is ’t er stil, ’t is wintertijd, 

Er heerst de griep, en knorrigheid. 

De dag is kort, de hemel grauw. 

En pas maar op, je vat nog kou. 

 

(Uit: ‘Tante Constance en Tante Mathilde’, liedteksten 

van Drs. P.)  

H D 

Het is de bedoeling dat 

zij zich vooral in 

Zevenhuizen-

Moerkapelle en 

Moordrecht gaat 

richten op onze SAZ- 

activiteiten. Uiteraard 

moet haar kandidatuur 

eerst door onze leden 

 

http://www.sazuidplas.nl/
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 Senioren in Zuidplas mogen 

gehoord worden!  
llie Ham heeft als onze voorzitter samen met de 

voorzitters van de PCOB (Siem van Loon) en de 

KBO (Marcel de Groot) gesprekken gevoerd met 

een aantal fractieleden van politieke partijen in 

Zuidplas.  

Er is niet zoveel aandacht voor senioren in de 

partijprogramma’s. Daarom hebben we daarvoor 

aandacht gevraagd. Zo is de WMO steeds aan de orde 

geweest, de ouderenhuisvesting, inkomen, werkloos-

heid onder 50-plussers. En niet te vergeten de zorg en 

de alleenstaande oudere.  

 

In 2019 is 50% van alle volwassenen in Nederland 50 + 

(Bron CBS). Die aandacht mag er dus zeker zijn. Op de 

site www.beteroud.nl staat een overzicht van wat 

samenwerkende ouderenorganisaties verstaan onder 

goede ouderenzorg. Het is een weergave van wat 

senioren namelijk zélf vinden. Wij wilden u die niet 

onthouden. Het bestuur en vrijwilligers van SAZ 

proberen een aantal van deze zaken in de praktijk te 

brengen. We zijn er voor u. 

 

Mocht u problemen hebben (ondervonden), dan 

horen wij dat graag van u. Neem daarvoor contact op 

met onze consulenten T 06 – 46 29 52 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senioren Actief Zuidplas 

verwelkomt het 500ste lid 
innen 2 jaar na oprichting, heeft Senioren Actief 

Zuidplas al het 500e lid verwelkomt.   

 

De heer en mevrouw IJpelaar uit Moerkapelle kregen 

namens Senioren Actief Zuidplas van Ellie Ham een 

boeket welkomstbloemen. 

 

                       

Voorzitter Ellie Ham “We zijn heel blij met de gestage 

groei van onze vereniging. Er is duidelijk behoefte 

onder senioren in Zuidplas aan onze activiteiten en 

diensten. Wekelijks worden onze inspannings- en 

ontspanningsactiviteiten goed bezocht. Ook van onze 

ondersteuning wordt flink gebruik gemaakt. Senioren 

weten de weg te vinden naar de SAZ- telefooncirkel, de 

klusservice, de belastingservice, vervoer en de steun 

van onze consulenten. De weg die we zijn ingeslagen, is 

een succes. Dat is mede te danken is aan al die 

vrijwilligers die hierbij enthousiast helpen” 

 

 

E B 

 

Uw gegevens zijn veranderd?  
Geef het door aan SAZ! 
 

Wanneer u gaat verhuizen, een ander telefoon-
nummer of emailadres krijgt, wilt u dat dan s.v.p. 
doorgeven aan SAZ, zodat wij onze administratie 
kunnen bijwerken.  
Dat kan op de volgende manieren: 

• Standaard verhuisbericht naar   

Postbus 103 - 2910 AC  

               Nieuwerkerk aan den IJssel 
• E-mail naar info@sazuidplas.nl 

• Bel naar onze ledenadministratie  

0180-31 82 40   of   06-34 89 84 05 

 

mailto:info@sazuidplas.nl
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 HE-LE-MAAL NIEUW! 

SAZ-Hydrotherapie 
In goed overleg tussen de besturen van SAZ en de 

Reuma Patiënten Vereniging (RPV), hebben we 

besloten dat SAZ ook de activiteit Hydrotherapie per 

01-01-2018 overneemt. De komende periode zal dit 

tussen de beide organisaties en het Polderbad 

geformaliseerd worden. 

Hydrotherapie in het Polderbad is professioneel 
begeleid, bewegen in warm water van 30 graden C., ter 
bevordering van de conditie en de soepelheid van 
spieren en gewrichten. Er is een groep die, met een 
lichte aquajoggingband om het middel, met wisselende 
bewegingen van benen en/of armen een aantal banen 
in de lengte van het diepe bad aflegt. De andere groep 
doet loopoefeningen in de breedte van het bad, 
waarvan de vloer op een hoogte wordt gebracht die 
voor alle deelnemers geschikt is om goed met de 
voeten over de grond heen en weer te kunnen lopen.  
Beide lessen worden met wat rek- en ontspannings- 
oefeningen afgesloten. Hydrotherapie is geschikt voor 
iedereen die door lichamelijke beperkingen of klachten 
moeite heeft met ´bewegen op het droge´.  
Voor of na de lessen, wekelijks op dinsdag van 11:45 tot 
13:45 uur van 45 minuten, is men vrij om banen te 
zwemmen, en/of te 'bubbelen' op de bank in het 
nog wat warmere kinderbad, en/of lekker te relaxen in 
het Turkse Stoombad, en/of gebruik te maken van de 
infrarood sauna. Afsluitend kan men douchen, 
desgewenst ook in afgesloten douchehokjes en er zijn 
haardrogers. Dat alles zonder bijkomende kosten. Voor 
wie dat wil is er altijd ook nog een gezellige nazit in de 
kantine. 

Wilt u in de tussentijd informatie of u al aanmelden 

als deelnemer? Neem dan contact op met Theo de 

Jongh (T 06-37 20 31 48). 

 

 

Maak kennis met ………..  

SAZ chauffeur Arie Kriek 

 
 

en inmiddels heeft hij al heel veel ritten als vrijwillige 

chauffeur afgelegd. 

Ik mag eerst even buiten kijken bij zijn vijver met 

prachtige koi karpers. Sommigen wegen wel zeven kilo! 

Ze zwemmen rustig rond, oranje, donkergrijs, zwart-wit 

gevlekt. Een paar ervan zijn inmiddels al zo’n twintig 

jaar oud, maar tussendoor dobberen er ook een paar 

jonkies. Indrukwekkend! Hij wil ook graag en terecht 

van mij weten wat voor vlees hij in de kuip heeft. Per 

slot van rekening kennen we elkaar niet en kom ik 

binnenvallen om allerlei vragen te stellen voor een 

stukje in dit magazine! 

 

 
 
Arie Kriek is ook een ervaren judoka: hij heeft destijds 

de “derde dan” gehaald. 

Zo’n jaar of 25 had hij al gewerkt in de revalidatie-

middelen branche. In loondienst. Maar dat kon hij zelf 

ook, dacht Arie. En dat betekende de start van zijn 

eigen bedrijf in deze regio met twee vrienden. Service 

en knowhow zorgden ervoor dat het bedrijf snel 

groeide. In 2006 is het bedrijf verkocht aan een 

bekende speler in de Nederlandse branche. Dat 

Service en de menselijke 

maat hebben altijd hoog 

in het vaandel gestaan 

van Arie Kriek tijdens zijn 

werk. En dat is nog steeds 

het geval als chauffeur bij 

de SAZ Vervoer. 

Ongeveer een jaar 

geleden meldde hij zich 

aan bij onze vereniging 
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 gebeurde in Las Vegas. Nee, niet aan de goktafel, maar 

bij gelegenheid van een internationale beurs voor 

bedrijven in de revalidatiemiddelensector. 

Vrijwilligerswerk had hij al eerder gedaan. Toen hij zich 

een jaar geleden aanmeldde bij SAZ om leden te 

vervoeren, dacht hij een dag per week te rijden. Dat 

heeft inmiddels een beetje anders uitgepakt, behoorlijk 

anders; dat komt mede doordat ik in principe de hele 

week beschikbaar ben. Het zijn méér dagen geworden, 

en soms zijn die dagen behoorlijk volgepland met 

ritten. “Ik zit ook één ochtend bij de planning van SAZ-

vervoer. Ook als ‘achterwacht’ voor calamiteiten ben ik 

alle dagen van de week voor SAZ-Vervoer telefonisch 

beschikbaar. Ik maak ritten naar ziekenhuizen, 

dagopvang, winkelcentra, familie etc..”  

 

Door zijn arbeidsverleden is Arie Kriek behoorlijk op de 

hoogte van beperkingen van de mensen die SAZ 

chauffeurs vervoeren.” Ik heb in de loop van de jaren 

veel geleerd over Alzheimer, Parkinson, ALS, CVA en 

nog veel meer. Dat komt goed van pas in de praktijk als 

chauffeur. Als iemand een (zware)rolstoel mee moet 

nemen, ben ik vaak degene die die rit verzorgt. Het 

gedeeltelijk demonteren en monteren van een rolstoel 

is voor mij gesneden koek. Niet alle auto’s van de 

chauffeurs zijn er op berekend om die mee te nemen. 

En ik heb een grote auto waarin dat wel kan”, vertelt 

Arie. “En het vraagt af en toe andere service. Soms 

moet iemand even in zijn of haar jas geholpen worden. 

Dan help ik een handje. En als iemand bijv. dement is, 

zorg ik ervoor dat diegene echt bij de huisdeur wordt 

opgehaald en ook weer in huis wordt gebracht. Dan is 

het belangrijk dat je weet dat iemand met een 

dergelijke beperking niet zomaar in de straat wordt 

afgezet. En mensen die bijvoorbeeld slechter ter been 

zijn, help je ook echt bij het in- en uitstappen in de 

auto.” Voor sommige mensen is het wel even wennen 

dat er een paar spelregels zijn bij het gebruik maken 

van het SAZ-vervoer. “Op tijd aanvragen gebeurt helaas 

nog niet altijd. Of het afmelden van een rit. Ik word 

soms ook rechtstreeks gebeld voor het maken van een 

afspraak. Dan verwijs ik ze toch door naar de Planning” 

Het moet wel centraal geregistreerd worden. 

 

Hij beschikt over een aardig arsenaal 

communicatiemiddelen in zijn auto, dat hij ook gebruikt 

om het voor zijn passagiers aangenamer te kunnen 

maken. “Ik probeer bijvoorbeeld even vooraf te bellen 

dat ik er aan kom met de auto. Dan hoeven ze niet te 

lang in een koude hal ergens op de auto te wachten.” 

Inmiddels heeft hij ook een aantal vaste ritten. Daarbij 

is een gezellig gesprek ook een vast onderdeel. “Ik krijg 

zelfs al de vraag naar bepaalde muziek in mijn auto!” 

Arie heeft er geen enkel probleem mee om aan die 

vraag te voldoen. Service… 

Het verbaast mij niet als Arie vertelt dat het nogal eens 

voorkomt dat zijn passagiers hem op iets lekkers 

trakteren. Boterkoek, een oliebol. Arie moet daarbij 

soms ‘op de rem trappen’. “Ik zeg dan wel eens: Joh, 

doe dat nou niet! Maar dan krijg ik als antwoord: Ach, 

dat is toch maar één keer per week.” 

Tijdens het gesprek wordt al gauw duidelijk dat Arie 

veel anekdotes uit al die jaren te melden heeft. “Heb je 

een paar dagen??” vraagt Arie mij. Volgens mij moet hij 

maar beginnen die verhalen op te schrijven. Het kan zo 

een heel boek vol worden! 

 

Als het gesprek er opzit, stappen we allebei in onze 

auto’s richting andere afspraken. Als Arie langs rijdt in 

zijn grote auto en nog even zwaait, kijk ik een beetje 

meewarig naar mijn oude, niet helemaal krasvrije –

maar nog steeds trouwe- kleine rode koekblikje op de 

parkeerplaats. 

 

(Interview Stephanie Nebelstein) 

 

 
 
10 % korting voor SAZ leden op uw 
aankoop bij Eureka bloembinders 
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 Niet alleen fijn, maar ook 

nodig! 
e was zelf al begonnen aan het traject voor een 

aanvraag via de WMO bij de gemeente Zuidplas. 

Willy had ook al een datum afgesproken voor 

het zogenaamde “keukentafelgesprek” met de 

gemeentelijke WMO-consulente. Toch besloot ze om 

met onze SAZ-consulenten contact op te nemen voor 

ondersteuning daarbij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ‘drie-gesprek’ in haar woonkamer achter een kop 

koffie: Willy, SAZ-consulente Ineke van den Hondel en 

ondergetekende.  

 

Willy woont gewoon zelfstandig en is actief. Ze doet 

mee met de SAZ -inspanningsactiviteit, zwemt 

regelmatig en is actief als vrijwilligster. Toch kan ze 

vanwege fysieke problemen jammer genoeg niet alles 

zelf meer doen thuis. Aan reizen zit voor haar ook een 

beperking. Daarom was ze gestart met een aanvraag 

om ondersteuning via Gemeente Zuidplas voor hulp in 

de huishouding en vervoer.  

 

Voor het keukentafel gesprek heeft ze contact 

opgenomen met SAZ- consulenten. Als je wat ouder 

wordt, kun je niet altijd op hulp rekenen van je familie 

of leeftijdsgenoten. Familie is niet altijd in de buurt. Of 

zijn om andere reden niet in staat om je te helpen. “En 

bij mijn vrienden en kennissen die net als ik een dagje 

ouder worden is het wel eens “de lamme leidt de 

blinde” merkt Willy gekscherend op. 

“Ik moest echt over een drempel heen om hulp te 

vragen. Je wilt dat niet graag, en je wilt je 

zelfstandigheid zo lang mogelijk in stand houden. Toch 

heb ik besloten om die stap te zetten. Contact 

opnemen met de gemeente en met Ineke van den 

Hondel van SAZ. Ik vond de ondersteuning van Ineke bij 

het gesprek met de gemeente niet alleen fijn, maar ook 

nodig!” vertelt Willy. “Je weet niet of je de goede 

vragen stelt, iets vergeet, duidelijk genoeg bent. Het 

was dus fijn dat Ineke bij het gesprek aanwezig kon zijn. 

Vóór het gesprek met de gemeente hebben wij met ons 

tweeën om tafel gezeten om goed te kijken naar mijn 

situatie en wat daarvoor de beste oplossing zou zijn. De 

ervaring van de SAZ-consulente komt dan goed van pas. 

Haar aanwezigheid was ook een steun in de rug voor 

mij. Je hoort weleens indianenverhalen over de 

gesprekken met gemeentes als je hulp nodig hebt” 

vertelt Willy. “Maar de WMO-consulente Jacqueline 

(Abramovic, red.) heeft ons ontzettend goed geholpen. 

En de brieven die ik kreeg over de mogelijke WMO 

ondersteuning, waren ook echt duidelijk.” Ineke 

beaamt die opmerking volmondig. “Het gesprek is heel 

plezierig en oplossingsgericht geweest. Mevrouw 

Abramovic heeft echt haar best gedaan om tot 

maatwerk te komen voor Willy. Ik vind dat echt een 

compliment waard richting de gemeente!” 

 

Ineke –met een achtergrond als verpleegkundige- geeft 

ook aan dat het betrekken van de SAZ-consulenten de 

mensen rust kan geven. In het geval van Willy was ze 

aanwezig bij het gesprek met de gemeente. “Maar we 

kunnen al eerder in het proces instappen ter 

ondersteuning. Wij kunnen ook voor senioren in 

Zuidplas bijvoorbeeld al de WMO-aanvraag doen. Niet 

iedereen vindt het makkelijk om bv. de computer te 

gebruiken of om via internet te zoeken. En veel van die 

zaken moeten vaak digitaal worden gedaan. Wij 

beschikken als consulenten inmiddels ook over een 

‘tablet’ om dat bijvoorbeeld bij de cliënt direct thuis te 

kunnen doen”. 

 

 
 

Ineke vertelt enthousiast over het vrijwilligerswerk bij 

SAZ als consulente. “Wij zijn bijna een vriendenclub”, 

zegt ze. We houden o.a. contact via een groepsapp. Nu 

gaan alle aanvragen naar onze coördinator, Linda 

Kinski. Zij overlegt samen met ons wie de cliënt gaat 

bezoeken. En we nemen als consulenten nu zelf contact 

op met onze leden om na te gaan of er behoefte is aan 

ondersteuning. Daar hoeven onze leden natuurlijk niet 

op te wachten als ze zelf een vraag hebben voor ons. 

 

Z 

 



 

8
 Even voor alle duidelijkheid: de hulp van de SAZ-

consulenten is gratis voor alle senioren in Zuidplas, lid 

of geen lid van SAZ! We kijken steeds wat we nog meer 

kunnen doen.”  

 

Hoe het is afgelopen met de gesprekken? Willy krijgt 

op korte termijn hulp in de huishouding en kan 

gebruik gaan maken van een vervoersregeling. 

(Interview Stephanie Nebelstein) 

 

Wilt u meer weten wat de SAZ-consulenten voor u 

kunnen doen? Kijk op onze website www.sazuidplas.nl 

of bel T 06 – 46 29 52 12 

 

 
SAZ Fitness,  doe gezellig 
mee!   

ij sporten op woensdagochtend van 10.00-

11.00 uur in de sportzaal van het Comenius 

College aan het Fresiaveld in Nieuwerkerk. 

Het is een 55+ groep voor mannen en vrouwen. 

De lessen bestaat uit: 

• Een ‘warming-up’, daarbij gaan we aan de slag met 

de ‘kern’. Dit kan bestaan uit buikspier-, rugspier-, 

arm- en/of beenspieroefeningen. 

• We gebruiken hierna materialen, zoals ballen, 

stokken, matjes, dynabanden enz.  

• Ter afsluiting de cooling down. Even relaxen en het 

lichaam tot rust laten komen. 

Het hele lichaam komt aan bod en we vergeten 

natuurlijk de lachspieren niet. 

Iets voor u? Kom dan gerust eens langs en doe mee. Pas 

na 2 keer kunt u besluiten om definitief deel te nemen.  

 
Wilt u meer informatie? Bel naar 06-37 20 31 48 of kijk 
op onze website www.sazuidplas.nl  

Ouderen en medicijnen 

 

uderen gebruiken over het algemeen meer 

geneesmiddelen dan de gemiddelde 

Nederlander. Dit omdat bepaalde 

ziekten/aandoeningen vaker voorkomen op hogere 

leeftijd of zich dan pas openbaren. Ouderen kunnen 

vaak meer ziekten/aandoeningen naast elkaar hebben. 

Reden voor uw apotheek om u zoveel mogelijk te 

ondersteunen. Dit doen wij op een aantal manieren. 
 

Medicatiebegeleiding  

Uw apotheker is gespecialiseerd in kennis over 

geneesmiddelen. U kunt met al uw vragen over 

geneesmiddelen bij ons terecht. Iedere keer als u een 

nieuw geneesmiddel komt halen, controleren wij of het 

voorgeschreven geneesmiddel samen kan met de 

geneesmiddelen die u eventueel al gebruikt. Ditzelfde 

doen wij ook bij de middelen die u zonder recept bij ons 

koopt, de zogenaamde zelfzorggeneesmiddelen. Het 

zou namelijk kunnen zijn dat de werking van uw 

geneesmiddelen verandert door het gebruik van 

zelfzorgmiddelen. 
 

Persoonlijk adviesgesprek  

Voor een persoonlijk gesprek met uw apotheker kunt u 

altijd een afspraak maken. Tijdens zo’n adviesgesprek 

kunt u al uw vragen over uw geneesmiddelen stellen en 

worden ook al uw geneesmiddelen met u besproken. 

Indien nodig zal de apotheker contact opnemen met uw 

behandelend arts.  
 

Actueel medicatieoverzicht 

Een actueel medicatieoverzicht is een overzicht van alle 

geneesmiddelen die u gebruikt. Bovendien staan hier 

nog meer belangrijke gegevens op over uw medicatie, 

eventuele allergieën, enzovoort. Wij maken dit 

overzicht graag voor u. U kunt met het overzicht 

makkelijk laten zien wat u precies gebruikt als u naar 

een ziekenhuis of een vervangend arts moet. 

W 

o 

http://www.sazuidplas.nl/
http://www.sazuidplas.nl/
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 De medicatierol 

Met dit systeem worden uw geneesmiddelen 

overzichtelijk in zakjes verpakt. In zo’n zakje zitten (alle) 

tabletten die op een bepaald tijdstip op een bepaalde 

dag moeten worden ingenomen. U komt in aanmerking 

voor de medicatierol als u:  

• verschillende medicijnen gebruikt voor langere tijd + 

• u moeite heeft met het innemen op de juiste tijden + 

• uw arts het goed vindt dat u een rol krijgt. 
 

Voor meer informatie over de medicatierol kunt u altijd 

bij ons terecht. Wij kunnen u ook een folder met 

uitgebreide uitleg verstrekken. 

Meld het ons als u ergens een probleem mee heeft. Wij 

denken graag met u mee! 

Apotheek Dorrestein en Apotheek Reigerhof 

Franco Somers   

Michelle van Bogerijen 

 

Een GOED voornemen  

voor 2018! 
 

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers, ook SAZ 

niet! We zijn heel blij met de vele vrijwilligers die bij 

SAZ actief zijn. Maar we hebben nog meer vrijwilligers 

nodig, zeker nu we al meer dan 500 leden hebben en 

onze activiteiten en diensten aan het uitbreiden zijn.  

Zou u het leuk vinden om als vrijwilliger bij SAZ iets te 

doen, laat het ons dan weten. 

Voor bijna iedereen is er wel iets te doen. Vindt u het 

bijv. leuk om wekelijks een paar uurtjes vast iets te 

doen? Wij hebben diverse functies, zoals SAZ-

telefooncirkel of als planner bij SAZ-vervoer. Zou u het 

leuk vinden om, alleen wanneer het u schikt, SAZ leden 

te vervoeren naar bijv. de huisarts, kapper, familie? Ook 

dan bent u bij ons van harte welkom. 

Vraag aan onze secretaris Harry Scheffers wat er 

mogelijk is. T 0180 - 31 91 04.  
 

Onze leden zijn u dankbaar! 

Veilig met financiën  

    
• Geef nooit uw eigen pinpas en pincode aan iemand 

mee, als u zelf niet meer in staat bent om te pinnen 

of geld te halen. Ook niet aan familie! Misbruik 

begint vaak met kleine bedragen die extra gepind 

worden of uit uw portemonnee worden gestolen. 

• Zorg dat er niet teveel geld op uw betaalrekening 

staat. Boek het extra geld over naar uw 

spaarrekening. 

• Vertrouw niet iedereen. Wees alert op mensen die 

‘Ineens bevriend’ met u willen worden, uw 

vertrouwen winnen en vervolgens uw financiën 

gaan doen/misbruik maken van uw geld. 

 

Kijk naar mogelijke alternatieven en regel het op tijd: 

• Open een aparte rekening waar bijvoorbeeld  

€ 50,00 per week automatisch op gestort wordt en 

blokkeer wel de mogelijkheid om rood te staan. De 

pinpas en pincode van deze rekening kunnen dan 

gebruikt worden door familie voor het doen van uw 

boodschappen. 

• Laat iemand van zijn eigen rekening geld voor u 

pinnen (maar geen grote bedragen). U maakt 

vervolgens het bedrag over op zijn of haar rekening. 

• Leg vast (in bijvoorbeeld een ‘levenstestament’ wie 

uw financiën mag beheren als u het zelf niet meer 

(goed) kunt (door ziekenhuisopname /ziekte / 

ouderdom). U kunt dit via de notaris regelen. 

• Benoem ook iemand die de controle doet als 

iemand anders uw financiën beheert. 

• Heeft u geen familie/vriend die uw financiën kan 

regelen? Dan kunt u ook een professioneel 

bewindwoerder/mentor inhuren. Deze persoon 

regelt uw geldzaken en moet daar verantwoording 

over afleggen.  



 

1
0 “Goedemorgen, u spreekt 

met SAZ-vervoer”  

ls u dat hoort, heeft u een van onze vijf 

planners van SAZ-vervoer aan de telefoon die 

uw rit voor u gaan regelen. Het aantal ritten dat 

de planners en het team van zo’n 15 vrijwillige 

chauffeurs voor u plannen en uitvoeren, vraagt 

natuurlijk om spelregels om alles in goede banen te 

leiden. Dat is belangrijk voor onze planners en 

chauffeurs. Maar zeker ook voor u. 

 

Wij zetten een aantal daarvan nog graag eens voor u op 

een rijtje. In het kort: 

 

▪ SAZ Vervoer is telefonisch bereikbaar op 

werkdagen tussen 10:00-12:00 uur. 

▪ Het vervoer is uitsluitend beschikbaar voor leden 

van SAZ. 

▪ Vraag uw rit op tijd aan, het liefst 2 dagen van 

tevoren. 

▪ U geeft o.a. uw naam, adres en telefoonnummer 

door aan onze planning. 

▪ En of u een rollator of rolstoel mee moet nemen of 

een begeleid(st)er. 

▪ Uw chauffeur wacht, alleen op uw verzoek wat u 

aangeeft bij de planning, maximaal een half 

wanneer u heen- EN terug wilt rijden. Als de 

wachttijd langer is, wordt een aparte terugrit 

gepland. 

▪ De ritprijs binnen de woonkernen zijn vast; de 

ritprijs voor een rit buiten de woonkern is 

gebaseerd op € 0,30 per kilometer, waarbij de 

routeplanner van de ANWB bepalend is. (Wij zullen 

in eerste instantie altijd een chauffeur zoeken in 

uw eigen woonkern om de kosten van de rit zo 

laag mogelijk te houden voor u). 

▪ U hoort van tevoren wat uw rit kost. De kosten 

voor de rit betaalt u zelf rechtstreeks aan uw 

chauffeur. 

▪ Mocht uw afgesproken rit niet door kunnen gaan 

omdat u verhinderd bent, geef dit dan zo snel 

mogelijk aan de planning door? 

 

Nog een paar algemene opmerkingen tot slot: 

Wij zijn als SAZ-vervoer iets duurder dan de “Groene 

Hart Hopper”. Maar we bieden dan ook andere service: 

U rijdt als passagier altijd alleen en rechtstreeks en u 

wordt van deur tot deur begeleidt als u dat wenst. 

De chauffeur staat altijd op het afgesproken tijdstip bij 

u voor de deur. De chauffeurs en planners zijn allemaal 

vrijwilligers en u kunt er op rekenen dat de chauffeurs u 

met plezier vervoeren! 

Paul Simon 

Voor meer informatie over SAZ-vervoer belt u naar 06-

21 67 08 35 (bereikbaar op werkdagen tussen 10:00-

12:00 uur). 
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LEUK IDEE VOOR 
EEN KERSTCADEAU! 

 

Maak uw vader, 
moeder, oom, tante, 

broer, zus, neef, nicht, 
buurvrouw, buurman, 
vriendin of vriend een 
heel jaar lang lid van 

SAZ voor slechts 
                            

                             € 22,00 
 
De contributie is zelfs geldig voor een nieuw lid 

inclusief partner! 
 
 
 
 
 
 
 
* 

www.karenstegman.nl 
 

http://www.karenstegman.nl/
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1 Kerstboom versieren 

 
ij de Jansens, onze buren, waar ik vóór de 

kerstdagen nog even dat geleende 

straalkacheltje moest terugbrengen, was 

mevrouw de boom aan het opsieren. “Wat loeit die 

storm eng hé?” zei ze, met een slinger in de hand. “‘t Is 

net een hoorspel. “Ja, zoiets, “antwoordde ik. Het deed 

me een beetje denken aan de mop over de man in de 

lift, die tegen een juffrouw zegt: “’t is net vliegen”, en 

op de vraag of hij dan weleens gevlogen heeft, 

antwoordt: “Nee, ik niet. Maar een vrind van me wel en 

die zegt: “t is net een lift.” “Gaat het goed met u, 

mevrouw?” vroeg ik, meer uit routine, aan de oude 

moeder van de buurvrouw, die met gebogen hoofd in 

een leunstoel bij de haard zat. Maar ze reageerde niet. 

“Laat haar maar,” zie mevrouw Jansen. Het mensje 

maalt een beetje en deed vroeger zorgwekkende  

 

dingen, maar de laatste jaren leeft ze als een plant en 

zegt bijna geen woord meer. Alleen eten interesseert 

haar nog.  

Mijnheer Jansen kwam handenwrijvend de kamer 

binnen en riep voldaan”: “Dát is voor mekaar.” “Heb je 

alles bij d’r keukentje gezet?” vroeg mevrouw, 

engelenhaar leggend op een van de takken. “Ja alles, 

”zei hij. “t Was nog een heel gesjouw.”  

Uit de explicatie die volgde, bleek dat men oorlog 

voerde met de juffrouw boven, een eenzame figuur, 

aan wie een kamer met keukentje was verhuurd.  

 

De eerste maanden ging het goed. Maar toen liet het 

vrouwtje de huurprijs herberekenen door een 

rechtvaardige overheidsinstantie. Er verscheen een  

bevoegde persoon om te kijken. En een week vóór 

Kerstmis kreeg de heer Jansen bericht dat de huur 

inderdaad te hoog was en dat het vrouwtje met 

terugwerkende kracht schadeloos moest worden 

gesteld. Het recht had gezegevierd, maar de soep was 

verzuurd, want sindsdien werd het pesten. 

“Kijk eens hier, opzeggen mag ik haar niet,” zei de heer 

Jansen met zijn juridische gezicht, “maar ze heeft 

rommel op mijn zolder staan. En dat hoef ik niet te 

accepteren. Een zolder heeft ze niet gehuurd, 

nietwaar? Ze heeft recht op een kamer. En op een 

keukentje. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb al haar boel 

van zolder gehaald en in haar gangentje gezet.”  

 
“Kun jij dat engeltje even bovenin hangen?” vroeg 

mevrouw. “Ik kan er net niet bij.” De heer Jansen nam 

het engeltje van haar over en klom op een stoel. "’t Is 

stikdonker in dat gangetje,” zei hij voldaan. ”Dus als ze 

straks thuiskomt, valt ze er misschien nog overheen 

ook.” Het engeltje hing nu in de top. “Zo?” vroeg hij. 

“Een beetje draaien nog,” antwoordde ze, “met z’n 

gezicht hiernaartoe, bedoel ik. Ja, zo…” 

 

“Ik ga maar weer eens naar huis,” zei ik. “Laat hem nog 

even dat nieuwe plaatje horen, “riep mevrouw, “Stille 

nacht op het Hammondorgel, je weet niet wat je 

hoort.” Even later kwam het lied aanglijden, maar toen 

het nauwelijks begonnen was, brak buiten een hels 

tumult los. “Onweer,” riep mevrouw Jansen. Ze liep 

naar het raam en schoof de gordijnen wijd open. De 

lucht was ziek van emoties en het gedonder bleef het 

royaal winnen van Stille Nacht.  

“Kijk moeder, onweer, ”riep mevrouw Jansen. Het oude 

wijfje draaide langzaam haar hoofd om en keek even 

naar de bewogen lucht. Toen zei ze, bijna verlegen 

tegen mij: “Ze lusten me nog niet, daarboven.” 

 

Simon Carmiggelt

 
 

B 

Artsen hebben het gemakkelijk 

tegenwoordig.  

Ik heb óf iets waar ik mee moet 

leven óf waar ik zonder moet 

leven. 

 
Uit: Verward….verstooid…..verbijsterd - het is 
slechts een Seniorenmoment …. 
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2 SAZ-Fysiogym gaat van start 

 
n het vorige magazine hebben we u al 

geïnformeerd over de nieuwe activiteit SAZ-

Fysiogym. Op de achtergrond hebben bestuur van 

de Reuma Patiënten Vereniging (RPV) en SAZ alles 

geregeld om deze activiteit bij de SAZ onder te 

brengen. Per 1 januari 2018 gaat fysiogym van start. 

 

Fysiogym wordt 1x per week op donderdagmiddag om 

13:15 uur gegeven onder leiding van een fysiotherapeut 

in de aula van de Muziekschool MozArt in Nieuwerkerk 

aan den IJssel. De lessen bestaan uit vier onderdelen:  

1. Loopoefeningen; 

2. Oefeningen op een stoel, met dynabands; 

3. Cardio-oefeningen op muziek; 

4. Ontspanningsoefeningen op een matje op de 

grond of op een stoel. 

 

Wilt u meer informatie of wilt u zich al aanmelden als 

deelnemer? Neem dan telefonisch contact op met 

Theo de Jongh (T 06 -37 20 31 48). 

Winkelcentrum Dorrestein Nieuwerkerk aan den IJssel 

Mmm, zelf Jan Hagel maken! 

Het lekkerst zijn toch zelfgebakken 

koekjes. Gaat u ook aan de slag? 

 

Voor de koekjes: 

* 225 gram patentbloem 

* 4 gram kaneel 

* 6 gram bakpoeder 

* 2 gram zout 

* 150 gram ongezouten roomboter 

* 100 gram fijne kristalsuiker 

* 1 ei 

* 50 gram amandelschaafsel 

* 50 gram greinsuiker 

Verwarm de over voor op 180 graden 

 

Stap 1 

➢ Meng bloem, kaneel, bakpoeder en het zout in een 
kom 

➢ Klop met een (stand)mixer de zachte boter en 
suiker tot een massa die bleek van kleur is 

➢ Klop het ei los 
➢ Voeg het bloemmengsel bij het botermengsel, 

voeg de helft van het ei toe. Kneed dit alles tot een 
mooi deeg. 

 

Stap 2 

➢ Pak 2 vellen bakpapier en leg hier het deeg tussen. 
➢ Rol nu met een deegroller het deeg uit tot een plak 

van 30 bij 30 cm 
➢ Verwijder het bovenste bakpapier 
➢ Leg het onderste vel bakpapier met de deegplak op 

de bakplaat 
 

Stap 3 

➢ Bestrijk het deeg met het overgebleven ei 
➢ Bestrooi het deeg met het amandelschaafsel en 

greinsuiker en druk dit zachtjes aan met de hand. 
➢ Bak de Koek in 15 minuten lichtbruin en gaar 
 

Stap 4 

➢ Snijd de koekjes in 7 bij 4 centimeter en laat de 
koekjes afkoelen op een rooster 

 

Eet smakelijk 

I 



 

1
3 SAZ-Fotografie 

 
Met veel plezier gaan de amateur fotografen om de 2 

weken naar dorpshuis Swanla om te fotograferen, 

foto’s van elkaar te beoordelen en leren het maximale 

uit de eigen camera te halen onder allerlei 

omstandigheden. Er zijn al diverse thema’s behandeld, 

en veel achtergrond informatie gekregen van de 

coördinator Lodewijk Kapel.  

 

 
 

Zo hebben we met studiolicht portretfoto’s gemaakt en 

gaan we met z’n allen nachtfoto’s maken van de 

Erasmusbrug. Voor velen een nieuwe manier van 

fotograferen: op stafief en met lange sluitertijden 

werken is weer heel iets anders. Maar de resultaten 

mogen er zijn en wij kunnen thuis trots de gemaakte 

foto’s delen. 

 

Wilt u ook meer uit uw camera halen? Meldt u dan 

aan of kom eens kijken. Meer informatie  

T 0180-32 28 20   of   06-20 40 47 27 

 

 

 

 

 
 
HERHAALDE OPROEP! 
SAZ-Belastingservice 

 
n de maanden maart en april van het nieuwe jaar 

krijgen we naar schatting ruim 100 aanvragen voor 

hulp bij het invullen van belastingformulieren.  

Het gaat hierbij om eenvoudige aangiften.  

 

We zoeken voor 2018 extra vrijwilligers met enige 

ervaring. Mensen die ook bijhouden welke 

veranderingen jaarlijks in de belastingaangiften 

meegenomen moeten worden. U hoeft natuurlijk niet  

alles te weten, veel kan op internet worden opgezocht 

en u krijgt collega’s met wie u kunt overleggen.  

In principe gaat het om digitale formulieren. Het is dus 

fijn als u beschikt over een internetaansluiting, maar 

noodzakelijk is dat niet. Er zijn namelijk ook SAZ leden 

die zelf beschikken over een PC en hun eigen DigiD 

gebruiken. Dan gaat u als vrijwilliger ‘ernaast zitten’. 

Het gaat altijd om eenvoudige aangiften. SAZ kan en wil 

niet concurreren met de beroepsgroep van 

belastingadviseurs. 

 

Wilt u onze leden helpen bij het invullen van de 

aangite? Neem dan telefonisch contact op met onze 

coördinator Toon de Kort (0180 - 31 42 12)  

 

 

 

I 
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10 % korting voor SAZ leden op uw 
aankoop bij Vishandel Michel Heinen 
 

 
 
Iedere woensdagochtend op het Kroonkruid/ 
woensdagmiddag t.o. Wooncentrum De Meander 
 

 
 

                  

 
 
 

 
 

Als u ouder wordt, verandert uw zorgbehoefte. VGZ 
begrijpt dat. Daarom hebben wij met VGZ afspraken 
gemaakt over een collectieve zorg verzekering met 
vergoedingen waar u echt iets aan hebt. Zoals een 
Cursus Valpreventie door erkende trainers bij u in de 
buurt. En een ruime vergoeding van mantelzorg.  

 

Aantrekkelijke kortingen 

Naast ruime vergoedingen krijgt u bij VGZ een 

aantrekkelijke korting op uw premie. Via SAZ is uw 

korting:  

• 8% op de basisverzekering 

• 10% op de aanvullende verzekeringen 

• 5% op de Alles-in-1-vitaalpakketen 

Stel zelf uw pakket samen 

Met een collectieve zorgverzekering van VGZ maakt u 

zelf uw keuze. Bijvoorbeeld over uw aanvullende 

pakket of over de hoogte van uw eigen risico. Dat regelt 

u helemaal zelf of met de VGZ keuzehulp: 

www.vgz.nl/help-mij-kiezen. Zo bepaalt u zelf de 

hoogte van uw premie 

U bent altijd welkom 

Ongeacht uw leeftijd of gezondheid kunt u altijd bij VGZ 

terecht. Wilt u ook profiteren van de voordelen van de 

collectieve zorgverzekering van VGZ? Meld u dan 

uiterlijk 31 januari aan op  www.vgz.nl/18247. 

Belangrijk: zeg dan wel uw huidige zorgverzekering op 

voor 31 december 2017. 

Sluit voor 31 december 2017 een VGZ zorgverzekering 

af, dan regelt VGZ de opzegging van uw huidige 

zorgverzekering. Wel zo gemakkelijk. 

 

Meer informatie? 

Bekijk alle voordelen op www.vgz.nl/18247. Of bel 

0900-0750 (normaal tarief) of bel met een van de SAZ-

consulenten T 06 – 46 29 52 12 

 

 
 

 

SAZ KORTING OP VGZ 
ZORGVERZEKERINGG 

http://www.vgz.nl/help-mij-kiezen
http://www.vgz.nl/18247
http://www.vgz.nl/18247
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5 SAZ – Activiteiten en Diensten

SAZ-Ontspanning 
 

Bridge 
Niet alleen bridgen maar ook gezelligheid met elkaar. 
Dinsdag 13:30 uur  
St. Joseph Kerk - Kerklaan 20 
Nieuwerkerk aan den IJssel  
Info: 0180 - 31 30 93 
De deelname per keer kost € 2,50 per deelnemer 
 

Fotograferen 
Om de 2 weken om 14:00 uur in  
Dorpshuis Swanla - Burgemeester Klinkhamerweg 86 
Zevenhuizen 
Info: 0180 – 32 28 20 of 06-20 40 47 27 
De deelname bedraagt omgerekend € 3,00 per keer, 
waarbij SAZ-leden een korting krijgen van 15% 
 
Klaverjassen 
Speel wisselend met elkaar met klaverjassen. 
Dinsdag 14:00 uur  
De Meander - Boslaan 1  
Nieuwerkerk aan den IJssel  
Info: 06 - 21 50 27 27 
De deelname per keer kost voor SAZ-leden € 1,25  
voor niet-SAZ-leden € 1,75 
 

Klaverjassen, Jokeren en Rummikub 
Gezelligheid is troef.  
Woensdag 14:00 uur  
De Meander - Boslaan 1  
Nieuwerkerk aan den IJssel  
Info: 0180 – 31 57 34 
De deelname per keer kost voor SAZ-leden € 1,25  
voor niet-SAZ-leden € 1,75 
 

SAZ-Inspanning 
 

Bewegen op Muziek 
Bewegen op gezellige muziek 
Maandag 11:00 uur 
Brede School Esse Zoom -  Donge 3, 
Nieuwerkerk aan den IJssel 
Info: 06 - 36 07 19 70 
De deelname bedraagt omgerekend € 3,25 per les, 
waarbij SAZ-leden een korting krijgen van 15% 
 
Fitness 
Bewegen op gezellige muziek uit de jaren ‘50-60.  
Woensdag om 09:00 en 10:00 uur 
Comenius College - Fresiaveld 20 
Nieuwerkerk aan den IJssel 
Info: 06 – 37 20 31 48  

 
 
De deelname bedraagt omgerekend € 3,00 per les, 
waarbij SAZ-leden een korting krijgen van 15% 
 
Fysiogym 
Onder leiding van een fysiotherapeut bewegen. 
Donderdag om 13:15  
Muziekschool MozArt - Schubertstraat 50 
Nieuwerkerk aan den IJssel 
Info: 06 – 37 20 31 48 
De deelname bedraagt omgerekend € 3,50 per les, 
waarbij SAZ-leden een korting krijgen van 15% 
 
Yoga 
Door inspanning ontspannen en luisteren naar uw 
eigen lichaam. 
Dinsdag om 9:30 en 10:45 uur 
Yogahuis - Dorpsstraat 32d  
Nieuwerkerk aan den IJssel 
Info: 06 – 37 20 31 48 
De deelname bedraagt omgerekend € 4,00 per les, 
waarbij SAZ-leden een korting krijgen van 15% 
 
 

SAZ-Ondersteuning 
 

Belastingservice 
Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte?  
Dagelijks 09:00 - 17:00 uur 
Info: 0180 - 31 42 12 
 

Consulenten 
Voor allerlei hulpvragen zoals WMO, zorgverzekering 
en aanvragen huisbezoek. 
Op werkdagen 09:00 - 17:00 uur 
Info: 06 – 46 29 52 12 
 

Klusservice 
Hebt u een klusje in of rond het huis maak dan een 
afspraak, wij helpen u graag. 
Op werkdagen 09:00 - 17:00 uur 
Info: 06 - 29 31 43 60 
 

Telefooncirkel 
Dagelijks gebeld worden geeft een gerust gevoel voor 
u en uw naasten. 
Dagelijks 8:30 - 09:30 uur 
Info: 06 - 15 36 24 43 
 

Vervoer 
Moet u ergens naar toe en heeft u geen vervoer?  
Bel op werkdagen tussen 10:00 - 12:00 uur 
Info: 06 - 21 67 08 35
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Senioren Actief Zuidplas 
Postbus 103 - 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel 

Telefoon: 0180 - 31 91 04     E-mail: info@sazuidplas.nl 
KvK 40465444         Rabobank NL10RABO 0307690180 

www.sazuidplas.nl 
 

 

http://www.sazuidplas.nl/
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