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• Oproep voor vrijwilligers bij de vervoerservice 

 
Om de inwoners van onze gemeente die een behoefte hebben aan vervoer, maar voor wie 
bestaande vervoerssystemen tekort schieten of onbetaalbaar zijn, te helpen heeft Senioren Actief 
Zuidplas een vervoerservice in het leven geroepen. 
Onze vrijwilligers vervoeren met eigen auto nu al veel mensen, op dit moment zo’n 1500 tot 2000 
ritten op jaarbasis. 
Om dit te kunnen blijven doen – en naar gebleken behoefte nog te kunnen uitbreiden – zijn wij 
dringend op zoek naar vrijwillige CHAUFFEURS met een auto (uit Nieuwerkerk aan den IJssel, 
Zevenhuizen, Moerkapelle en Moordrecht), die tegen een tegemoetkoming in de kosten, bereid zijn 
om mensen te vervoeren. 
Om alles in goede banen te leiden zijn wij ook op zoek naar PLANNERS, die ons kunnen helpen met 
het opnemen, inplannen en afhandeling van vervoersverzoeken. 
Wilt u ons daarbij helpen? Neem dan contact op met Dirk Prince (coördinator SAZ vervoer), 
telefonisch bereikbaar via 06-22518606. U kunt ook bellen tussen 10.00 – 12.00 uur met planning 06-
21670835 of mailen naar vervoer@sazuidplas.nl. 
__________________________________________________________________________________ 

• Bezoek aan molen “Windlust” met koffie en gebak toe 
 

Op 27 oktober 2016 wordt door Senioren Actief Zuidplas in samenwerking met café “Rust Wat” een 
rondleiding georganiseerd door de molen “Windlust” in Nieuwerkerk aan den IJssel.  De rondleiding 
wordt verzorgd door vrijwilligers van de molenstichting. Na de rondleiding kunt u in café “Rust Wat” 
een kopje koffie of thee gebruiken met daarbij een stukje appelgebak (uiteraard uit de molen zelf). 
De kosten van dit bezoek + koffie/thee en gebak bedragen € 4,75 te betalen na afloop in café “Rust 
Wat”. De rondleiding begint om 13.30 uur en de middag eindigt om ca. 17.00 uur. 
Voor een goede organisatie van deze middag kunt u zich graag tijdig (dus vóór 25 oktober 2016) 
opgeven. Dit kan door te bellen naar telefoonnummer 06-50839561. 
Hebt u geen vervoer om bij de molen te komen, neem dan contact op met onze SAZ-vervoer (telnr. 
06-21670835). 
__________________________________________________________________________________ 

• High Tea van Senioren Actief Zuidplas in Zevenhuizen op 29 september 2016 
 
Op donderdag 29 september 2016 organiseerde Senioren Actief Zuidplas (SAZ) een High Tea voor 
leden en belangstellenden in de Bistro van Theater “Swanla”. Hiermede werd het startsein gegeven 
voor de activiteiten in Zevenhuizen, 
SAZ-vicevoorzitter Paul Simon heette een dertigtal aanwezigen welkom met een korte toespraak, 
waarna alle aanwezigen genoten van de vele soorten thee en de overvloedig-gevulde étagères met 
zoete en hartige lekkernijen.  
Unaniem was men van oordeel dat dit initiatief voor herhaling vatbaar is. 
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Tijdens de High Tea waren er korte toespraken en demonstraties van en door Peter Peek, de 
teamcoördinator Inspanning van SAZ (over Bewegen op muziek zoals hij dat in Nieuwerkerk aan den 
IJssel al geeft en dat naar wij hopen ook in Zevenhuizen gegeven kan worden), Philippien van Dijk 
(over een cursus Volksdansen) en Ora Cohen (over “Sport light 60+” ofwel “Fit en Fun voor 60+”). 
Ook zou gesproken worden over een schilder- en tekencursus, maar helaas was die docente deze 
middag onverhoopt niet beschikbaar. Bij voldoende deelnemers staat ook fotograferen op het 
programma. 
 
Al die activiteiten hoopt de SAZ op korte termijn dus ook in Zevenhuizen te kunnen starten. Er 
hebben zich al enkele belangstellenden gemeld, maar om te kunnen starten hebben we meer 
aanmeldingen nodig. Ook zoeken wij vrijwilligers die deze activiteiten kunnen begeleiden. 
 
Geïnteresseerd? Meld dat dan zo spoedig mogelijk aan via telefoon 0180-319104 of per E-mail: 
secretaris@sazuidplas.nl.  
_______________________________________________________________________________________ 

• Beëindiging lidmaatschap ouderenbond en mogelijk overstappen bij uw zorgverzekering. 
 
In de afgelopen maanden is ons steeds de vraag gesteld: Kan ik het lidmaatschap bij mijn huidige 
ouderenbond beëindigen en welke gevolgen heeft dat voor mijn ziektekostenverzekering? 
Het antwoord is duidelijk: Uw lidmaatschap bij uw ouderenbond kunt u voor 1 december zonder 
problemen beëindigen. Hiervoor hebben we voorbeeld-brieven beschikbaar. Uw ouderenbond kan 
en zal dat nooit doorgeven aan uw zorgverzekeringsmaatschappij. 
De door de ziektekostenverzekering verleende korting kan omgezet worden bij een andere 
collectiviteitsverstrekker. Wij zijn inmiddels in gesprek met VGZ en hopen zo spoedig mogelijk 
duidelijkheid te kunnen verstrekken. Blijft u toch nog behoefte te hebben aan een gesprek, kom dan 
op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur naar het restaurant in de “Meander”. Eén van onze 
consulenten is daar om uw vragen te beantwoorden. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Op vertoon van uw SAZ-ledenpas ontvangt 
U 10% korting bij Vishandel Michel Heinen. 
Iedere woensdagochtend is de kraam op het  
Kroonkruid naast Den Ouden 
Iedere woensdagmiddag is de kraam t/o  
De Meander naast WC Dorrestein  


