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Vandaag ontvangt u de eerste digitale nieuwsbrief van Senioren Actief Zuidplas! 
Wij hopen u via deze nieuwsbrief met regelmaat op de hoogte te houden van onze 
activiteiten en andere zaken waarvan wij denken dat die voor u van belang zijn. 
 
Wij hebben natuurlijk ons SAZ magazine als kwartaaluitgave voor onze leden en andere 
belangstellenden. Dat is niet genoeg om actueel te kunnen zijn. Van sommige zaken willen 
wij u graag sneller op de hoogte brengen en daar is deze nieuwsbrief voor bedoeld. U zult 
onze nieuwsbrief dus met enige regelmaat in uw ‘inbox’ aantreffen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
De eerste SAZ jaarvergadering 
Senioren Actief Zuidplas is een vereniging en dat betekent dat we verplicht zijn om eens per 
een jaarvergadering voor de leden te organiseren. De eerste jaarvergadering is op  
12 oktober in het restaurant van"De Meander", ingang J.A. Beijerinkstraat te Nieuwerkerk 
aan den IJssel. De vergadering begint om 14.00 uur.  
U ontvangt ruim voor de vergadering de benodigde informatie. U bent van harte welkom! 
 

High Tea in Swanla voor senioren uit Zevenhuizen  
en Moerkapelle 
Op 29 september 2016 organiseert Senioren Actief Zuidplas een High Tea in Swanla. Omdat 
wij een vereniging zijn voor alle senioren van Zuidplas, gaan we ook in Zevenhuizen 
beginnen met activiteiten. Wij willen deze activiteiten graag aan u presenteren onder het 
genot van een gezellige High-Tea in Swanla. 
Voor leden van Senioren Actief Zuidplas is de prijs is € 7,50 p.p. Bent nog geen lid van 
Senioren Actief Zuidplas? Dan betaalt u € 10,00 p.p. de zaal gaat om 13.30 uur open en we 
beginnen om 14.00 uur. 
U kunt natuurlijk ook van de ledenprijs profiteren als u zich bij het aanmelden voor de high-
tea ook meteen aanmeldt als lid van onze vereniging. 
 
Aanmelden doet u door te bellen met onze secretaris ( T 0180-31 91 04) of via e-mail 
info@sazuidplas.nl 

SAZ nieuwsbrief 

In deze nieuwsbrief: 
• De eerste jaarvergadering van Senioren Actief Zuidplas  
• High-Tea in Swanla voor senioren uit Zevenhuizen en Moerkapelle 
• Gratis lidmaatschap tot 1 januari 2017 
• Het 250ste lid is aangemeld. 
• Ledenvoordeel 

 



Gratis lidmaatschap tot 1 januari 2017  
en verlaagde contributie  
Iedereen die lid wordt van Senioren Actief Zuidplas betaalt voor de rest van dit jaar geen 
contributie. De contributie wordt per 1 januari 2017 verlaagd naar € 22,- per gezin per jaar. 
Misschien kunt u ons helpen leden te werven zodat Senioren Actief Zuidplas uitgroeit tot 
een sterke senioren organisatie in Zuidplas.  
 

Hoera 250 leden! 
We hebben ons 250ste lid ingeschreven. Mevr. Koolhaas-Verkade heeft zich aangemeld 
vooral omdat ze blij is met de hulp van de Senioren Actief Zuidplas klusservice. 
 

Ledenvoordeel 
Op vertoon van uw SAZ-ledenpas ontvangt u t/m 31-12-2016 10% korting (uw pas vóór 
afrekening tonen) bij:  
 

 
 
 

 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van Senioren Actief Zuidplas of omdat wij denken dat wij u een dienst bewijzen met het 
toezenden van de nieuwsbrief. Mocht u de nieuwsbrief echter niet meer willen ontvangen, kunt u de toezending stopzetten door hieronder 
‘uitschrijven’ aan te klikken. 

Iedere woensdagochtend op het Kroonkruid 
naast Den Ouden 
Iedere woensdagmiddag t/o De Meander naast 
WC Dorrestein 


