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Beste lezer,
Vertrouwen.
Magazine nummer 2 van 2017 ligt voor u. We zijn in de
periode van lange en lichte dagen met hopelijk veel
zon. Wat is dat toch heerlijk.
Senioren Ac)ef Zuidplas heeQ inmiddels haar
vierhonderdste lid mogen verwelkomen. Daar mogen
wij trots op zijn. Wij: zijn alle mensen die zich inzeTen
voor SAZ. De mensen die door middel van mond op
mond bekend maken wat SAZ doet. Die ervoor zorgen
dat het vertrouwen dat leden in ons hebben niet
beschaamd wordt en te bieden wat we zeggen te
bieden. Wij: zijn alle mensen die behalve zelf lid, van
alles doen voor anderen die wat minder kunnen. Daar
staan we voor en we verwelkomen van harte iedereen
die dat ook wil en kan.
Vertrouwen is een groot goed. Het is het rus)ge gevoel
te weten dat het allemaal wel goed komt. Toch moeten
we ook allemaal een gezond wantrouwen in huis
hebben. Vooral ouderen zijn nogal eens het slachtoﬀer
van lieden die op geld of goed uit zijn. In het vorige
magazine hebt u kunnen lezen over veiligheid in en om
het huis en de babbeltruc, waarmee deze lieden
binnen proberen te komen. Het is van alle )jden en als
mensen zoiets is overkomen, dan is het vertrouwen in
de mensheid tot onder het nulpunt gedaald.
Vertrouwen moeten we ook hebben in onze overheid.
Soms is dat las)g en heb ik het idee dat
parlementariërs geen idee hebben waar het over gaat
als besluiten genomen worden. Ook het korte termijn
denken vind ik soms ergerlijk. Elk weldenkend mens is
óók bezig met hoe het verder moet naar de toekomst.
Ons kiesrecht, een groot goed, maakt dat we invloed
uit kunnen oefenen op onderwerpen. Ik hecht er grote
waarde aan. Toch voel ik me rus)g in Nederland. Zaken
zijn goed geregeld en ik mag zijn die ik ben.
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Inhoudsopgave

H

Van de secretaris

et eerste half jaar van 2017 werd gekenmerkt
door een doorlopende groei: starTen wij 2017
met 300 deelnemers, bij de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van eind mei hadden we er
400 en per 30 juni is dit aantal opgelopen tot zelfs 425
deelnemers.
Dat is een prach)g resultaat dat vooral het gevolg is
van de vele ac)viteiten voor onze leden, waaronder de
elektronische Nieuwsbrieven en het KwartaalMagazine.
Van oudsher kenden we daarnaast natuurlijk ook al
onze ac)viteiten:
in de “poot” Inspanning: Fitness, Yoga en Bewegen op
Muziek,
in de “poot” Ontspanning: Bridgen, Klaverjassen,
Spelletjes en Uitgaan,
in de “poot” Ondersteuning: Belas)ngservice,
Consulentenhulp, Klusservice, Telefooncirkel en
Vervoer.
Alle ac)viteiten kennen een groot aantal deelnemers;
op jaarbasis verricht de Klusservice circa 350 klusjes en
rijdt Vervoer circa 2.000 riTen voor onze leden.
In het voorjaar zijn ook aangeboden: Schilderen,
Fotograferen en Werelddansen.
Helaas is door te weinig deelnemers )jdens de
proeﬂessen SAZ-Schilderen gestopt. Fotograferen is
met 8 deelnemers inmiddels een succes, echter met de
kanTekening dat de coördinator wegens ziekte is
gestopt en wij op zoek zijn naar een vervanger. Het
aanbod Werelddansen werd enthousiast ontvangen,

Vertrouwen moeten wij vooral in elkaar hebben.
Wij, als bestuur, willen het nooit beschamen en de
vrijwilligers die ik ontmoet heb staan ook voor hun
taak. Dat is prach)g om te zien. Mocht u, hoe dan ook,
de gedachte hebben dat iets niet klopt, laat het ons
weten. Wij gaan graag het gesprek aan.
Vertrouwen is het geloven in en het bouwen op (van
Dale).

Ellie Ham - Onderwater
voorzi&er

maar helaas door te weinig aanmeldingen kunnen we
hier niet mee starten en is de inschrijving hiervoor
gestopt.
Het was natuurlijk niet alleen botertje tot de boom:
niet alleen de docent Fotograﬁe Wim van der Wilk
moest om gezondheidsredenen zijn ac)viteiten
stopzeTen, dat overkwam ook onze Coördinator
Vervoer, Frans van Beek. Wij danken hen voor de
geleverde inzet; de taak van Frans wordt voorlopig
waargenomen door onze vicevoorziTer, Paul Simon.
De ac)viteit Uitgaan moest geschrapt worden om
meerdere redenen: de jaarlijkse Midweek is gestaakt,
niet alleen omdat de organisator van het eerste uur
stopte, maar vooral ook omdat de deelnemers aan de
vakan)ereis steeds ouder en hulpbehoevender zijn
geworden en wij als bestuur daarbij geen adequaat
gekwaliﬁceerde vrijwilligers voor de (verpleegkundige)
begeleiding konden aantrekken; de dagtochten zijn
gestaakt, omdat uit de enquête bleek dat het tarief
(rond € 50,00) voor vele leden te duur was en dat SAZ
een hele bus moet inkopen en dan dus te veel
ﬁnancieel risico loopt op te weinig deelnemers.
Wel kunt u gebruik maken van de door onze zusterouderenbonden en UitBus Plús Zuidplas aangeboden
dagtochten.
Gelukkig leest u nu ons tweede Magazine van 2017
waarin weer tal van wetenswaardigheden staan. Let
ook op onze elektronische Nieuwsbrieven en kijk
regelma)g op onze website: www.sazuidplas.nl.

Harry Scheffers
secretaris
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Recent heb ik een grote opera)e moeten ondergaan in
mijn hoofd. Er kwamen nare complica)es uit voort en
ik ben erg ziek geweest. Het was een groot zwart gat,
maar de medische stand helpt me wél waar mogelijk.
Zo heb ik evenwichtstherapie (mijn evenwichtszenuw
was beschadigd) en mimetherapie (ik heb een
halfzijdige gezichtsverlamming). Mimetherapie bestaat
uit oefeningen voor de mimiek in je gezicht. Ook de
oogarts (dubbelzien) en de Keel/neus oorarts
(doobeid aan een kant) zijn in beeld. Ik heb alle
vertrouwen dat men mij zover als maar mogelijk is
weer “de oude” maakt. Je zult in een land wonen waar
geen goede voorzieningen zijn. Dan zal je het er mee
moeten doen.

NaFonale Ouderendag 2017 –
vrijdag 6 oktober
Telefooncirkel: een veilige
gedachte
Wat betekent Nationale Ouderendag voor ouderen?
De impact is enorm. De ervaring leert dat ouderen nog
vaak lang terugdenken aan deze bijzondere dag. En de
tijd en aandacht die jong en oud aan elkaar geven,
zorgen voor onvergetelijke momenten en vaak
blijvende contacten. Een wens vervullen kost de
vrijwilliger hooguit een paar uurtjes van zijn/haar tijd
en misschien wat geld voor vervoer of
toegangskaartjes. Wat de wensvervuller hiervoor terug
krijgt is onbetaalbaar: hij/zij tovert een glimlach op het
gezicht van de oudere die eindelijk zijn of haar wens in
vervulling ziet gaan.
Dit jaar voor het eerst in Zuidplas
Duizenden ouderen hebben een wens die ze moeilijk
alleen kunnen vervullen, zo ook in Zuidplas. Op
Nationale Ouderendag op 6 oktober 2017 zetten we
deze ouderen in het zonnetje.
Veel ouderen in Nederland voelen zich eenzaam. Ook
op pad gaan is lang niet altijd makkelijk meer. Op
Nationale Ouderendag steunen we onze (eenzame)
Zuidplas ouderen en laten we langgekoesterde wensen
uitkomen. Vaak gaat het om kleine wensen, zoals nog
een keer naar het ouderlijk huis, het strand of
simpelweg een kopje koffie met iemand drinken.
Kleine wensen met een grote impact!
De wenskaarten voor de gemeente Zuidplas zijn
beschikbaar en te verkrijgen bij de secretaris Harry
Scheffers tel. O1803-319104 of stuur uw verzoek naar
email secretaris@sazuidplas.nl.
Op www.nationaleouderendag.nl verzamelt het
Comité Zuidplas Nationale Ouderendag alle wensen.

W

ij zijn met 7 vrijwilligers verantwoordelijk
voor het bellen naar de deelnemers van de
telefooncirkel van Senioren Actief Zuidplas.

Wilt u meer weten, of als deelnemer of als vrijwilliger,
bel dan de coördinator (06 -50 83 95 61) of mail naar
telefooncirkel@sazuidplas.nl

Spreekuur SAZ

O

nze consulenten zijn aanwezig tijdens de
spreekuren in Nieuwerkerk aan den IJssel en
Zevenhuizen. Hier kunt u terecht voor allerlei
vragen, niet alleen over onze vereniging maar ook met
allerlei hulp- of ondersteuningsvragen. Mocht u niet in
staat zijn om zelf langs te komen? De consulenten
kunnen ook bij u thuis op bezoek komen.

Spreekuur in Nieuwerkerk aan den IJssel:

Elke 2e woensdagmiddag van de maand tussen 14:0016:00 uur in Wooncentrum De Meander aan de
Boslaan 1

Spreekuur in Zevenhuizen:

Elke 4e woensdagmiddag van de maand tussen 14:0016:00 uur in Dorpshuis Swanla aan de Burg.
Klinkhamerweg 86 in Zevenhuizen.

Als ik geweten had hoe leuk
kleinkinderen zijn,
dan had ik die eerst genomen.
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Vrijwilliger/wensvervuller worden
Doe mee! SAZ ondersteunt die initiatief van harte en
werkt er graag aan mee. Vervul een wens van een
oudere. Lijkt het u leuk om iets bijzonders voor een
oudere bij u uit de buurt te betekenen? Geweldig! Ga
naar www.nationaleouderendag.nl en registreer uzelf
als wensvervuller voor de gemeente Zuidplas.
Later, als de wensen geïnventariseerd en geregistreerd
zijn zoekt u zelf een wens uit die bij u past. Samen met
de oudere geeft u invulling aan de wens. Eén ding is
zeker: u bezorgt uzelf en een oudere een
onvergetelijke dag.

O

p 23 mei hielden we de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging in
De Meander. VicevoorziTer, Paul Simon,
opende de vergadering en heeTe alle
aanwezigen (een 40-tal leden ofwel 10% van ons
ledenbestand!) hartelijk welkom.
De secretaris, Harry Scheﬀers, gaf een verslag van de
belangrijkste ontwikkelingen in 2016.
Daarna lichTe de penningmeester, Theo de Jongh, de
Balans en de Resultatenrekening over 2016 toe, aan de
hand van een uitgebreide PowerPointpresenta)e.
Aart van der Vlugt, voorziTer van de Kascommissie, las
daarop de verklaring over de kascontrole voor, met als
conclusie, dat de commissie aan de ALV voorstelde om
het bestuur decharge te verlenen voor het over 2016
gevoerde beleid, waarmee de ALV unaniem en met
applaus instemde.
Paul behandelde vervolgens de samenstelling van het
bestuur:
Chris Nebelstein verliet ons eind 2016 en sindsdien
trad Elly Onderwater-Ham op als gewaardeerde, maar
waarnemende, voorziTer; zij stelt zich thans in deze
ALV verkiesbaar als voorziTer. Paul Simon, Theo de
Jongh, Harry Scheﬀers stellen zich alle drie herkiesbaar.
Paul vraagt aan de ALV om het bestuur in deze
samenstelling te benoemen, waarmee de ALV unaniem
en met applaus instemt.
De Kascontrolecommissie werd in de vorige ALV
vastgesteld als volgt: Aart van der Vlugt als voorziTer,
Adrie Volder als lid en Carla Verbruggen als reserve-lid;
ook zij stellen zich herkiesbaar.
Paul vraagt aan de ALV om de commissie zo te
benoemen en dat gebeurt eveneens unaniem.
Vervolgens werden aan de hand van een
PowerPointpresenta)e het SAZ-beleidsplan 2017 en de
SAZ-vrijwilligersstructuur toegelicht, alsmede een
overzicht van de vacatures gegeven.
TensloTe konden de leden nog vragen stellen, die het
bestuur tot tevredenheid beantwoordde.

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijk
hapje en drankje onder de vrolijke tonen van
Shantykoor De MoordtZangers uit Moordrecht.

Nieuwe SAZ-acFviteiten

R

egelma)g krijgt het bestuur de vraag om een
nieuwe ac)viteit of dienst op te zeTen. Dat
willen wij met alle plezier doen. Inmiddels
hebben wij hiermee de nodige ervaring opgedaan.
Willen we iets nieuws starten, dan zijn daaraan wel de
volgende voorwaarden verbonden:
1. We willen een vrijwilliger die als coördinator
de activiteit gaat opzetten en begeleiden.
2. Er zullen voldoende deelnemers moeten zijn
om er een succes van te kunnen maken
3. Er zal, indien van toepassing, een geschikte
ruimte gevonden moeten worden om e.e.a. te
starten.
Vindt u het leuk om een nieuwe ac)viteit of dienst op
te zeTen, neem dan contact op met de secretaris Harry
Scheffers tel. O180-319104 of stuur uw verzoek naar
email secretaris@sazuidplas.nl.
De stand van de laatst geïntroduceerde ac)viteiten is
nu als volgt:

SAZ Werelddansen
Helaas hebben wij de afgelopen maanden
onvoldoende aanmeldingen gekregen om de nieuwe
activiteit werelddansen door te laten gaan. De
inschrijving is hiermee gestopt.

SAZ Fotograferen
De nieuwe ac)viteit Fotograferen is wel een succes
geworden. Om de 2 weken komen de amateur
fotografen, zowel mannen als vrouwen, bij elkaar om
allerlei thema’s te bespreken die met fotograferen te
maken hebben. Maar niet alleen praten, we gaan er
ook op uit om de theorie in de prak)jk te brengen. Zo
hebben we de volgende thema’s al in prak)jk gebracht:
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Algemene Ledenvergadering 2017

Gezellige High tea bij
SAZ-spellen

Ieder jaar wordt er bij SAZ-spellen voor de deelnemers
door de coördinator Janny van der Flier iets leuks
georganiseerd. Dit keer een heerlijke high tea waar
iedereen weer volop van heeQ genoten.

Janny van der Flier (coördinator)
Wilt u ook uw kennis van fotograferen uitbreiden en of
delen met de andere deelnemers? Neem dan contact
op via telefoonnummer 06-37203148 of stuur een email naar fotograferen@sazuidplas.nl. Er is nu een
zomerstop maar gaan in september weer starten met
het winterseizoen. Spreekt dit u aan, bel dan naar
06-37203148 voor meer informa)e of geef u op als
nieuwe deelnemer, u bent van harte welkom.

Pak dat SAZ ledenvoordeel!
10 % korFng op uw aankoop bij
Eureka bloembinders

Aandacht
Aandacht is +jd
Ze neemt de +jd
Ze jaagt niet op
Ze overhaast niet

Aandacht is trouw
Ze blij6 komen
Ze houdt de lange duur vol
Ze komt ook in moeilijke +jden

Gelukkig de mens die aandacht
Schenkt en die aandacht ontvangt
Marinus van den Berg

AfsluiFng seizoen Fitness
Op 28 juni was de afsluiting van het sportjaar van de
twee fitness groepen die op woensdag sporten op
het Comeniuscollege, Fresiaveld 20, Nieuwerkerk
aan den IJssel. Men is gaan bowlen in Krimpen aan
den IJssel, bowlingcentrum Krimpenhof met als
afronding koffie met gebak.
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Beweging, scherptediepte, portret, s)lleven, macro
enz.
Enkele reac)es van de deelnemers:
“ nu weet ik wat ISO, sluitersnelheid en diafragma
inhoudt”
“ ik begin nu te begrijpen wat ik allemaal met mijn
camera kan doen”.
“ wat gezellig om met anderen mijn hobby
fotograferen te doen en nog leerzaam ook”
“ samen erop uit en elkaars foto’ s bekijken en
beoordelen daar leer ik van”

voedingswaarde. Er is een rela)e tussen overgewicht
en suikerhoudende producten. ‘Snelle suikers’ kunnen
de bloedsuikerspiegel ontregelen en bij een groot
aantal mensen kunnen suikerrijke producten de
zoetbehoeQe versterken.
Eet dus niet te veel suiker en niet te vaak, maar zoek
de balans op. Op dit moment komt maar liefst 50% van
alle suiker die we binnenkrijgen uit extra’s zoals snoep,
koek, gebak en frisdrank. Daar valt dus ﬂink wat winst
te behalen!
Tips om uw suikerinname binnen de perken te houden:
Drink bij voorkeur calorie-arme dranken en gebruik
geen suiker in uw koﬃe of thee;
Wees voorzich)g met vruchtensappen, want ook
hierin zit veel suiker;
Vervang suikerrijke dranken door een ‘light’ of
‘zero’ variant;
§ Kies voor een gezonde basis en eet koekjes,
chocolade, snoep en gebak bij uitzondering.

Zoals u misschien weet ben ik directeur geweest in de
ouderenzorg. Daar werden nieuwkomers die ergens
aan wilden schuiven tijdens koffie of maaltijd, soms
geweerd onder het mom van "die plek is bezet hoor".
Vanuit het personeel moesten we dan bemiddelen om
te zorgen dat deze mensen ergens een plekje vonden.
Ik vond dat altijd zo triest. Als je zo benaderd wordt,
dan heb je toch de neiging om nooit meer aan te willen §
schuiven!
Gelukkig kwam het uiteindelijk altijd goed. Mensen
§
zoeken veiligheid, vooral in een zorgcentrum. Een
vaste plek is dan heel belangrijk, dus het is ook wel
§
weer begrijpelijk.
In deze fitnessclubs is daar niets van te merken.
Gewoon leuk met elkaar. En jawel, ook mannen zijn
zeer van harte welkom. Er zijn er al 5.
Op 6 september wordt weer gestart. Een groep van
9.00 tot 10.00 uur en een van 10.00 tot 11.00 uur. U
kunt er gewoon heen gaan en u mag twee maal gratis
meedoen om te proberen.

De dië)st kan u helpen bij het aanleren van gezonde
voedingsgewoonten.

SAZ leden kunnen deelnemen (zie voor deelnametarief
en meer informatie onder SAZ activiteiten en
diensten, achterin dit blad).
Natuurlijk hopen we dat er nieuwe leden bijkomen,
hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Ellie Ham-Onderwater, voorzitter SAZ

Minder suiker is beter
De laatste Fjd is er veel aandacht voor suiker. Het zou
de bron zijn van vele ziekten en onlangs kwam in het
nieuws dat suiker zelfs verslavend is. Moeten we ons
zorgen maken?
We hebben als mens een smaakvoorkeur voor zoet,
zout en vet eten. Dus als we mogen kiezen, dan lonken
de producten die hier veel van bevaTen. Toch is er
onvoldoende bewijs dat suiker écht verslavend is. Als je
stopt met suiker ontstaan er geen
onthoudingsverschijnselen, zoals bijvoorbeeld koorts,
slapeloosheid en braken. Wel is het verstandig om
voorzich)g en zeer spaarzaam te zijn met suiker.
Producten waar veel suikers aan toe zijn gevoegd,
leveren extra calorieën en hebben verder vaak weinig

Voor meer informa)e over voeding in rela)e tot
gezondheid en ziekte kunt u terecht bij de dië)st.
Begeleiding door een dië)st is opgenomen in de
basisverzekering voor 3 uur per jaar; verwijzing niet
noodzakelijk.
PrakFjk voor Voedings- en Dieetadvies is gevesFgd op
twee locaFes in Nieuwerkerk aan den IJssel
IJslandsmos 4 (Zorgpunt Zuidplas)
Oranjepad 4-10 (Huisartsenprak)jk de HOED)

T: 010-7510584 E: info@femkevanliere.nl www.femkevanliere.nl
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Ik ben er heen gegaan op uitnodiging van Joke
Hielkema, de sportinstructeur. Het zag er heel sfeervol
uit. Allemaal actieve mensen die bewegen belangrijk
vinden. De deelnemers vertelden hoe betrokken ze
zijn op elkaar en dat elke nieuwkomer direct
opgenomen wordt. Dat is heel waardevol.

Oproep vrijwilligers (vacatures)
Inleiding
Senioren Actief Zuidplas is dé vereniging in de
gemeente Zuidplas voor en door senioren. Onze visie is
“het leven van senioren aangenamer maken”.
De vereniging biedt een breed aanbod van recreatieve
ontspanning en inspanning via diverse sport- en
bewegingsactiviteiten alsmede diensten. Voor diverse
functies zijn wij op zoek naar vrijwilligers.
Voor alle functies geldt:
Wij zoeken kandidaten die enthousiast zijn en onze
vereniging willen versterken.
Het gaat om onbetaald vrijwilligerswerk waar veel
plezier aan beleefd wordt door het helpen van onze
senioren, met als dank een grote glimlach en
voldoening.
Contact en informatie
Op de website www.sazuidplas.nl staat veel informatie
over de vereniging. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met een van de bestuursleden Harry
Scheffers (secretaris) of Paul Simon (vicevoorzitter).

BESTUURSLEDEN
Functieomschrijving
In verband met de boven verwachte groei en de
toekomstige uitdagingen is het bestuur op zoek naar
versterking, met name met bestuursleden uit de
kernen Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle.
Het bestuur, allen vrijwilligers, vormt de leiding
van Senioren Actief Zuidplas en is verantwoordelijk
voor het functioneren van de vereniging als geheel.
Hieruit volgen taken op het gebied van beleid,
strategie, communicatie, informatie, organisatie,
financiën en vrijwilligers. Het bestuur vergadert
minimaal 10 maal per jaar.
Wat wordt u geboden?
Samen met gemotiveerde bestuursleden en
vrijwilligers de uitdaging aangaan om de verbinding
met de lokale ouderen te hebben en te houden. Bij de
SAZ werken geen betaalde krachten.

Functieomschrijving
Het team consulenten is onderdeel van de SAZondersteuningsactiviteiten. De consulenten zetten zich
in voor alle senioren in Zuidplas voor problemen
waarvoor geen beroep kan worden gedaan op familie,
vrienden, kennissen of buurtgenoten. De consulent
heeft veel werk- en levenservaring en trainingen
gevolgd om de taak met resultaat uit te kunnen voeren
op allerlei aspecten zoals sociale problemen, WMO en
WLZ.
Omschrijving werkzaamheden:
Van de consulent wordt het volgende verwacht:
- Het beoordelen of een aanvraag in behandeling kan
worden genomen of moet worden doorverwezen naar
de juiste instantie;
- Het verkrijgen van de juiste informatie bij een nieuwe
aanvraag, waaronder een compleet ingevuld
aanvraagformulier;
- Het inzichtelijk maken van een probleem of situatie;
- Ondersteunt en adviseert, maar de aanvrager blijft
verantwoordelijk;
- Kan helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift;
- Is bereid deel te nemen aan consulentenspreekuur;
- Heeft eens in het kwartaal voor de duur van 1 maand
de verantwoordelijkheid over de consulententelefoon.
Opleiding:
- Kennis van WMO wet- en regelgeving of bereid zijn
deze d.m.v. training op te doen;
- Bekend zijn met gesprekstechnieken of bereid zijn
hier een training voor te volgen;
- MBO werk- en denkniveau.

Planners vervoer
Omschrijving werkzaamheden:
SAZ-vervoer is er voor leden van de vereniging, die niet
in staat zijn om op een door hen gewenst adres of
locatie te komen. Een aanvraag wordt op werkdagen
tussen 10:00 en 12:00 uur, bij voorkeur 2 werkdagen
van tevoren, via de planning telefonisch ingediend. De
planner noteert de benodigde gegevens, zoekt hierbij
een geschikte chauffeur, berekent de ritprijs en geeft
dit door aan de aanvrager. Indien deze akkoord is met
de opgegeven ritprijs wordt de aanvraag middels een
e-mail bevestigd aan de chauffeur. Deze kan daarna de
rit volgens afspraak uitvoeren. De ritprijs wordt door
de aanvrager direct na afloop van de rit aan de
chauffeur betaald. De planner werkt met een mobiele
telefoon en een computer. De planner dient accuraat
te zijn. Er is een werkboek aanwezig.
Wilt u 2x in de week samen met een collega de
planning doen dan bent u degene die we zoeken.
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CONSULENTEN

Teamcoördinatoren

Omschrijving werkzaamheden:
SAZ-vervoer is exclusief voor leden van de vereniging,
die niet in staat zijn om op een door hen gewenst adres
of locatie te komen. De chauffeur geeft zelf aan
wanneer hij beschikbaar is en aan welke overige
voorwaarden voldaan dient te worden. Hierbij kan
gedacht worden aan een voorkeur voor variabele ritten
of juist liever regelmatig terugkerende ritten op vaste
tijden. De chauffeur rijdt op de door hem opgegeven
tijden wanneer een aanvraag door de planner als
passend wordt beschouwd.
We zoeken chauffeurs in alle kernen van Zuidplas,
zodat de km-kosten voor de aanvrager beperkt blijven.
Wat vragen we van een chauffeur:
- Een goed humeur en vriendelijkheid, waarbij
een goede houding tegenover de klant hoog in
het vaandel staat en een rijgedrag dat is
aangepast aan de passagier;
- Beschikt over een geldig rijbewijs, een eigen in
technisch goede staat zijnde auto en een
goede verzekering bij voorkeur aangevuld met
een ongevallen inzittenden verzekering en, zo
mogelijk, een rechtsbijstandverzekering;
- Minimaal voor 2 ritten per week inzetbaar,
maar het liefst meer;
- Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die wij
samen met u aanvragen indien niet aanwezig;
De passagier vergoedt u een vast bedrag wat door de
planning is berekend en aan de chauffeur is
doorgegeven, van € 0,30 per gereden kilometer met
een minimum van € 2,00 en eventuele parkeerkosten.

Omschrijving werkzaamheden:
De teamcoördinator is mede verantwoordelijk voor de
activiteiten binnen de betreffende groep; hij/zij
overlegt periodiek met de activiteiten-coördinatoren
over ervaring, voortgang, verbetering etc.
De teamcoördinator neemt tenminste 1 maal per
kwartaal deel aan de bestuursvergadering en
rapporteert dan over voortgang. Hij/zij stemt de
budgetten af met de activiteiten- coördinatoren en
overlegt deze jaarlijks vóór 1 december in de
bestuursvergadering. Hij geeft goedkeuring aan en
accordeert declaraties en bezorgt deze ter betaling bij
de penningmeester.

Klussers
Omschrijving werkzaamheden:
SAZ-klusservice is exclusief voor leden van de
vereniging in Zuidplas die zelf geen kennis of
mogelijkheden hebben om een klusje uit te (laten)
voeren. Onder een klusje wordt verstaan het verhelpen
van kleine met name technische werkzaamheden in en
rond het huis alsmede beperkte tuinwerkzaamheden
die gemiddeld niet langer dan een halve dag duren.
Een aanvraag wordt door de kluscoördinator in
behandeling genomen en na overleg en akkoord voor
uitvoering gegeven aan de klusser. De aanvrager
betaalt aan de klusser een vast voorrijtarief per kern.
Gekochte materialen of extra kilometers worden door
de aanvrager betaald.
Vindt u het leuk om en heeft u ervaring met klussen en
beschikt u over (basis)gereedschap dan zijn wij op zoek
naar u! Wij zijn met name op zoek naar klussers in de
kernen Zevenhuizen, Moerkapelle en Moordrecht.

In overleg met de activiteiten-coördinatoren worden
voorstellen voor promotie van de activiteiten
opgesteld en hij/zij bespreekt die met de coördinator
Marketing & Communicatie.

Leden- advertenFewerving
Omschrijving werkzaamheden:
Op tijden dat het u uitkomt aanwezig zijn bij
evenementen, bijeenkomsten etc. om onze vereniging
te promoten en leden te werven.
Op tijden dat het u uitkomt de middenstand in Zuidplas
benaderen en motiveren om tegen een kleine
vergoeding een advertentie te plaatsen in onze
communicatiemiddelen; nieuwsbrief, Magazine etc.
Voor deze functie geldt:
Wij zoeken kandidaten die enthousiast zijn en onze
vereniging willen versterken.
Het gaat om onbetaald vrijwilligerswerk waar veel
plezier aan beleefd wordt door het helpen van onze
senioren, met als dank een grote glimlach en
voldoening.

MarkeFng & CommunicaFe
Omschrijving werkzaamheden:
Het zelfstandig maken of hulp bieden bij het opzetten
van de SAZ marketing en communicatiemiddelen, zoals
het SAZ-Magazine (4x per jaar), activiteiten flyers,
nieuwsbrief etc. Belangrijk hierbij is dat u goed bent in
taal, overweg kunt met het programma Office en de
opbouw van lay-outs.
Vrijwilliger zijn…. is vrijwillig, maar niet vrijblijvend
Is verbonden, maar niet gebonden
Is onbetaalbaar, maar niet te koop
Is posiFef denken is posiFef doen
Met als enig doel, voor jezelf en de ander
een goed gevoel!
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Chauﬀeurs vervoer

Voor meer informa)e: www.hvnweb.nl
of tel. 0180-314870

HVN met Nieuwerkerkse Oudheidkamer

Historische Vereniging Moordrecht
‘Historie van Moordrecht’

Al 25 jaar de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan
den IJssel (HVN); vooral lokale voorwerpen.
Binnen. In de ontvangstruimte zijn in de schouw
originele DelQsblauwe tegels te zien. In deze ruimte
hangen ook lokale schilderijen, tegeltableaus en wandborden. U kunt hier desgewenst koﬃe, thee of
frisdrank gebruiken. In de vroegere stalruimte kunt u
kennismaken met ambachten en met het dagelijks
leven uit het begin van de 20e eeuw. Naast een zuivelhoek, een smederij, een )mmermans- en een schoenmakerswerkplaats is er onder meer een klaslokaal en
een kruidenierswinkel te zien. De voorwerpen hier zijn
bijna allemaal oorspronkelijk Nieuwerkerks. In de
kelder, onder de opkamer van de boerderij, zijn
voorwerpen te zien die gebruikt werden bij het
inmaken van groente en fruit. Op de stalzolder zijn
naast wisselexposities zeven vaste thema’s geëxposeerd
die de geschiedenis van dorp en streek in beeld
brengen. De thema’s zijn: bodem, bedrijfsleven,
bestuur, de Tweede Wereldoorlog, verkeer, kerken en
verenigingen.
Buiten. Op het erf zijn allerlei grote en kleine objecten
te bewonderen. Er zijn twee hooibergen vol spullen,
een tuinderskasje met zelfs een lorrie, een wiek van de
Esse-bovenmolen én de torenspits van de oude R.K.
kerk aan de ‘s-Gravenweg.
Het adres
Rijksmonument Nooit Gedacht
’s-Gravenweg 6a.
Nieuwerkerk aan den IJssel
Open middagen zijn er elke eerste
zaterdag van de maand en op Open
Monumentendag (al)jd 14-17 uur en met
gra)s toegang).

De geschiedenis van Moordrecht is getekend door zijn
ligging tussen de Hollandsche IJssel en het veen in de
polder. Tot diep in de 20ste eeuw bepaalden de
industrie en nijverheid bij de IJsseloever en de
turfstekers en boeren (na de inpoldering van de
Zuidplas) meer landinwaarts het ritme van het
dorpsleven.
Betekenis van de plaatsnaam:
Er zijn verschillende verhalen in omloop over de
betekenis van de plaatsnaam Moordrecht. De meest
voor de hand liggende verklaring is toch dat ‘moor’ of
‘moer’ slaat op het veen (moeras) in de streken rond
het dorp waar de turf vandaan kwam. Het woord
‘drecht’ betekent ‘veer’ of ‘oversteekplaats bij de
rivier’.
Grondgebied van Moordrecht: Van Gouwe tot
Kralingen:

Moordrecht werd voor het eerst genoemd in een
document gedateerd op 13 april 1248. Hierin stond dat
de Rooms-koning Graaf Willem II (1227-1256)
tolvrijdom verleende aan een klooster te Utrecht voor
de aanvoer van goederen van bezi€ngen in Holland
langs de rivieren IJssel en Lek. In een akte van 3
oktober 1258 beves)gde Ruwaardes Aleid dat het
daarbij ging om de tol van Ammers en Mordreth.
Latere documenten vermeldden o.a. Jan van
Moordrecht (1296) en de ridders Jacob en Hendrick
van Moordrecht en de jonkvrouwen Liesbet en Bertha.
De laatste vier kwamen uit Kralingen. Het grondgebied
van de ambachtsheerlijkheid van Moordrecht strekte

10

Veel locale historie is te vinden in
de 3 oudheidkamers in Zuidplas

Historische Vereniging Moordrecht
HeeQ u interesse in de geschiedenis van de Zuidplas in
het algemeen en Moordrecht in het bijzonder?, dan
bent u welkom iedere 2e zaterdag van de maand in
onze oudheidkamer Westeinde 1 in Moordrecht van
13.30 uur tot 16.30 uur.
Bezoek ook onze website eens !:
hTp://www.historischeverenigingmoordrecht.nl

Historische vereniging “SFchFng Oud
Zevenhuizen-Moerkapelle”

toegang tot ons museum en kor)ngen op diverse
publica)es en ac)viteiten van onze s)ch)ng.
Bovenal stelt u ons in staat om met ons werk door te
gaan en ook uw nageslacht te kunnen laten genieten
van “hun” geschiedenis.
Mail: info@oudzevenhuizenmoerkapelle.nl of bel
0180-633077.

Ik ben op de leeftijd gekomen dat ik eerst mijn
gehoorapparaat en kunstgebit nodig
heb, voordat ik kan vragen waar ik mijn bril heb
gelaten.

Voorkomen is beter dan genezen

In 1984 is de historische vereniging “S)ch)ng Oud
Zevenhuizen-Moerkapelle” opgericht; de twee
belangrijkste ac)viteiten van de s)ch)ng zijn:
a.
Het onderhouden en openstellen van een
oudheidkamer. Historisch Centrum “Ons Verleden” is
geves)gd aan de Tweemanspolder 15 te Zevenhuizen
en is iedere laatste zaterdag van de maand in de
middag geopend. Ieder jaar hebben wij hier twee
nieuwe tentoonstellingen. Op de bovenverdieping
(trapliQ aanwezig!) bevindt zich “Ons Molenverleden”
met alle informa)e over de droogmakerijen en molens
rondom de RoTe. Kom eens kijken!
b.
Het publiceren van een kwartaal)jdschriQ met
verhalen over de geschiedenis van onze dorpen. Iedere
uitgave minimaal 20 pagina’s over de plaatselijke
historie.
We doen meer dingen zoals: organiseren van lezingen
en excursies, uitgeven van publica)es en boeken,
onderzoek naar genealogieën, regelma)g publiceren
van een ar)kel in het “Hart van Holland”, onderhouden
van een facebook pagina, e.d.
U kunt donateur worden voor maar € 12,50 per jaar.
Daarvoor krijgt u 4x per jaar ons )jdschriQ, gra)s

•

•

•
•
•

•

Gelegenheid maakt de dief. Zorg dat u die
gelegenheid niet biedt, dus berg waardevolle
spullen goed op.
Draag uw tas schuin over uw schouder, met de
opening van de tas tegen uw lichaam aan. Draag
de tas voor uw buik i.p.v. aan de zijkant. Zet nooit
uw tas in een winkelwagen of rollatormandje.
Berg uw portemonnee en pinpas goed op, bij
voorkeur niet bij elkaar
Bewaar geen grote geldbedragen in huis.
Zoek een veilige plek voor uw waardevolle
spullen. Maak foto’s en een beschrijving (bv. met
serienummers, inscripties, specifieke kenmerken).
Bewaar dit op een veilige plek apart van deze
waardevolle spullen.
Geef eventueel geld of waardevolle spullen al weg
bij leven aan familie en/of goede doelen. Laat u
hierover goed informeren door bv een financieel
adviseur.
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zich in die )jd uit van de Gouwe tot aan Kralingen.
Capelle en Nieuwerkerk aan den IJssel behoorden toen
bij Moordrecht.

gedigitaliseerd wat u dan thuis kunt bekijken. Vindt u
het leuk, om te helpen met deze bestanden
toegankelijk te maken? We zoeken nog vrijwilligers!
Oude foto’s zijn voor een deel al wel gedigitaliseerd en
kunt u bekijken op de website. Bent u nog niet zo
vaardig in het doen van onderzoeken, organiseren we
in voor- en najaar vaak cursussen en workshops op het
gebied van stamboom- of ander historisch onderzoek.
Houdt daarvoor onze website en sociale media in de
gaten. U kunt zich op de website ook abonneren op
onze digitale nieuwsbrief.
Tot ziens in het streekarchief!
Streekarchief Midden-Holland
Klein Amerika 20, Gouda (in de Chocoladefabriek naast
parkeerterrein Klein Amerika) www.samh.nl

Op zoek naar je/het verleden in
Streekarchief Midden-Holland
Bent u ook weleens benieuwd hoe het er vroeger uit
zag in uw straat of wat er 100 jaar geleden in deze
regio gebeurde? Weet u hoe uw opa heeTe of wie de
ouders waren van uw oma? Als deze vragen bij u een
belangstellende reac)e oproepen, is het misschien
eens een idee om Streekarchief Midden-Holland te
bezoeken!
Vroeger op school werd er verteld over de grote
gebeurtenissen in de geschiedenis, van Karel de Grote
tot de Tweede Wereldoorlog. Persoonlijke
geschiedenis naspeuren is misschien niet zo
wereldschokkend, maar brengt het verleden vaak wel
dichter bij. Wat kunt u allemaal ontdekken bij het
streekarchief? Het streekarchief beheert de archieven
en collec)es van de gemeentes Gouda, Krimpen a/d
IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.
Natuurlijk vallen daar ook alle voormalige gemeentes
zoals Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Moerkapelle
en Zevenhuizen onder. U kunt zoeken in de
gedigitaliseerde Goudsche en Schoonhovensche
Courant. Daar staat niet alleen heel veel nieuws uit de
regio in, maar ook heel veel ‘klein’ nieuws, zoals wie er
is geslaagd voor zijn typediploma of wie er veroordeeld
is bij de kantonrechter voor het nodeloos lawaai
maken op straat.
Stamboomonderzoek is een andere veel gehoorde
reden om het archief te bezoeken. We bewaren onder
andere de registers van de Burgerlijke Stand en de
oude Bevolkingsregisters zodat u uw voorouders terug
kunt vinden. Voor veel bronnen moet u nu nog naar
het archief toekomen, vanaf dit jaar wordt er ook veel

www.karenstegman.nl
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Alles over ﬁnanciële veiligheid kunt u verkrijgen bij de
volgende instan)es:
• Bij uw bank over o.a. instellen daglimiet en
betaalservice.
• Bij uw notaris over levenstestament en
volmachten.
• Bij Mentorschap Nederland over mentorschap
en bewindvoering, tel. 030 - 230 71 90
• Bij Veilig Thuis over zaken met betrekking tot
(vermoedens van) financieel misbruik. Tevens
meldpunt, tel. 0800-2000 (ook anoniem)

Als je spijt hebt van gisteren, en bang bent voor
morgen probeer dan vandaag gelukkig te zijn.

“Ouderdom? Dat is de Fjd waarin bewegen meer
lawaai maakt dan woorden”
Blijf in beweging en ga samen met leemijdgenoten
naar SAZ-Fitness, Bewegen op Muziek of Yoga.

Het heeQ weinig zin in het verleden te staren
te piekeren over wat mis is gegaan
je kunt blijven treuren en door blijven zeuren
je maakt het verleden toch niet ongedaan.
Oh, had des)jds toch maar kunnen vermoeden
een deel slechts van al wat je nu zeker weet
wat zouden veel dingen dan anders gegaan zijn,
maar gedaan is gedaan en je deed wat je deed.

Winkel Centrum Dorrestein Nieuwerkerk ad IJssel

Je kunt toch VANDAAG niets veranderen aan vroeger
je kunt wel iets leren uit vroeger voor thans
al wat je verkeerd hebt gedaan in ’t verleden
dat kun je verbeteren, VANDAAG is je kans.
Oh, wees niet zo dom en verschuif niet naar morgen
je weet nog niet eens of je “morgen” wel haalt
je hebt al zo dikwijls je plannen verschoven
je hebt al zo roekeloos veel dagen gefaald.
Je leert uit het verleden, maar staat in ’t HEDEN
VANDAAG doe ik het beter, maar dan blijQ nog de
vraag: Wat doe ik met morgen?....... daarover geen
zorgen. Want morgen is “morgen” gewoon weer
VANDAAG!

Pak dat SAZ ledenvoordeel!
10 % korFng op uw aankoop bij
Vishandel Michel Heinen

M

ensen worden veel ouder dan vroeger.
Dat is een voorrecht. Je kunt meer tijd delen
met je vader of moeder. Met een opa of een
oma. Maar het is ook heel waardevol voor de
samenleving als geheel.
Want wijsheid komt vaak met de jaren. Evenals
mildheid en geduld. Eigenschappen die we vandaag
goed kunnen gebruiken. Laten we ouderen eren, niet
uitrangeren. Laten we hen inschakelen, niet
uitschakelen. Vraag om advies. Luister naar
levenservaring. Dat verdienen ze. Het is waar,
ouderdom komt met gebreken. Dan komt het aan op
goede zorg, liefde en steun. Dan komt het aan op de
mensen om hen heen. Zodat ze voelen: U betekent
veel voor ons.
Benut de wijsheid van de grijsheid!

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

Grootmoeders recepten

H

eeft u een vraag? Neem dan contact op
met een van de bestuursleden of stuur
een e-mail naar info@sazuidplas.nl.
Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.
Wat kost het lidmaatschap?
Het lidmaatschap bedraagt voor 2017 € 22,00 per jaar
voor u en uw eventuele partner wonende op hetzelfde
adres. Wordt u lid tussen 01-07 en 31-12-2017 dan
betaalt u slechts € 11,00.

Zelfgemaakte advocaat.

Waar kan ik mij aanmelden als lid van de vereniging?
U kunt zich aanmelden als lid bij Bert Schetselaar van
onze ledenadministratie.
T 0180 - 31 82 40 of T 06- 34 89 84 05 of stuur een
email naar ledenadministratie@sazuidplas.nl of meld u
direct aan via onze website www.sazuidplas.nl

Mijn moeder maakte vroeger advocaat als er een
verjaardag was. Als kind waren wij (6 kinderen) daar
gek op. Alle tantes lusTen er ook wel pap van, dus de
advocaat was niet zo’n lang leven beschoren. Het is wel
een kunst, want het moet au bain-marie binden en als
dat niet goed lukt, gaat het schiQen. Dan is het niet
meer echt lekker.

Moet ik lid zijn om aan een activiteit deel te nemen?
Het is geen voorwaarde om lid te zijn van de SAZ om
aan onze recreactieve activiteiten deel te nemen, maar
u betaalt als niet-lid voor een aantal activiteiten dan
een iets hogere bijdrage. Wilt u gebruik maken van
onze ondersteunende service? Die zijn exclusief voor
leden van Senioren Actief Zuidplas.
En het zal u niet verbazen: natuurlijk willen we graag
dat u lid wordt!

Hierbij het recept van mijn moeder voor als u zin hebt
om het zelf te maken. Grote klodder slagroom erop,
net pap, heerlijk. Alleen word je er uiteindelijk wel
dronken van:
o Halve liter geurige brandewijn
o 8 of 10 eitjes abankelijk van de grooTe
o 300 gram wiTe basterdsuiker of als onderdeel
hiervan een zakje vanillesuiker

Ben ik verzekerd als ik vrijwilligerswerk verricht?
Alle vrijwilligers die lid zijn van onze vereniging, zijn
verzekerd voor schade tijdens activiteiten voor de
vereniging.
Rijbewijskeuring
Hiervoor kunt u volgens afspraak, op vrijdagochtend
tussen 10:00 en 12:00 uur terecht bij
Dr. R.D.W. Duiverman, Sportcentrum BeweegpuntBas Tweemanspolder 6A, 2761 ED Zevenhuizen
T 0180-63 18 60

•
•
•
•
•

•
•

Zorg dat de eieren op kamertemperatuur zijn
Klop ze los en giet ze door een zeef
Doe er daarna de suiker bij en klop dit mengsel
koud dik en luch)g: ongeveer 10 minuten
Voeg er dan de brandewijn in kleine scheutjes
bij
Plaats het mengsel op de damp van kokend
water tot het gebonden is, goed roeren met
houten lepel
Niet te warm laten worden want dan schiQ het
Niet te lang bewaren want dan wordt het soms
weer dun

Ingezonden door Ellie Ham-Onderwater

Hee6 u ook een ‘Grootmoeders
recept” stuur dit op naar:
SAZ-redac+e, Postbus 103
2910 AC Nieuwerkerk ad IJssel
of mail naar info@sazuidplas.nl
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Veel gestelde vragen

SAZ-Ontspanning
Bridge
Niet alleen bridgen maar ook gezelligheid met elkaar.
Dinsdag 13:30 uur
St. Joseph Kerk - Kerklaan 20
Nieuwerkerk ad 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: 06 – 37 20 31 48
Klaverjassen
Speel wisselend met elkaar met klaverjas.
Dinsdag 14:00 uur
De Meander - Boslaan 1
Nieuwerkerk ad IJssel
Info: 06 - 21 50 27 27
De deelname per keer voor SAZ-leden kost € 1,00 en
niet SAZ-leden € 1,50
Klaverjassen, Jokeren en Rummikub
Gezelligheid is troef.
Woensdag 14:00 uur
De Meander - Boslaan 1
Nieuwerkerk ad IJssel
Info: 0180 – 31 57 34
De deelname per keer voor SAZ-leden kost € 1,00
en niet SAZ-leden € 1,50

SAZ-Inspanning

Eén keer per week gezellig met elkaar bewegen om
lichaam en geest vitaal te houden.
Fitness
Bewegen op gezellige muziek uit de jaren ‘50-60.
Het hele lichaam komt aan bod met behulp van
verschillende materialen zoals ballen, touwtjes,
dynaband.
Woensdag om 09:00 en 10:00 uur
Comenius College - Fresiaveld 20
Nieuwerkerk ad IJssel
Info: 06 – 48 52 13 01.
De deelname bedraagt omgerekend € 3,00 per les,
waarbij SAZ-leden een kor)ng 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 ad IJssel
Info: 06 – 48 52 13 01
De deelname bedraagt omgerekend € 4,25 per les,
waarbij SAZ-leden een kor)ng krijgen van 15%
Bewegen op Muziek
Bewegen op gezellige muziek waarbij alle spieren van
het hele lichaam aan bod komen.
Maandag 11:00 uur
Brede School - Esse Zoom, Donge 3,
Nieuwerkerk ad IJssel
Info: 06 - 36 07 19 70
De deelname bedraagt omgerekend € 3,25 per les,
waarbij SAZ-leden een kor)ng krijgen van 15%

SAZ-Ondersteuning
Hebt u een vraag of hulp nodig, dan biedt SAZ voor
haar leden verschillende ondersteuningen.
BelasFngservice
Wilt u hulp bij het invullen van uw belas)ngaangiQe?
Neem dan contact op.
Dagelijks 09:00 - 17:00 uur
Info: 0180 - 31 42 12
Consulenten
Voor allerlei hulpvragen zoals WMO, zorgverzekering
neem dan contact op.
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 geeQ 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 heeQ u geen vervoer?
Bel dan op werkdagen tussen 10:00 - 12:00 uur
Info: 06 - 21 67 08 35
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SAZ – AcFviteiten en Diensten
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