
 

In deze nieuwsbrief 

• SAZ-Stamppottendiner - 7 december 
• Workshop internet Bankieren ING - 24 november 

__________________________________________________________________________________ 

SAZ - STAMPOTTEN DINER 

Op 7 december 2016 organiseert Senioren Actief Zuidplas een stamppotten-diner van 17.00 uur tot 
20.00 uur in de St. Josephkerk, Kerklaan 20 te Nieuwerkerk aan den IJssel. 
 
Als stamppot kan gekozen worden uit de ambachtelijk gemaakte: 
 
HUTSPOT PEEN/UI     
ZUURKOOL 
BOERENKOOL 
ANDIJVIE 
 
Hierbij hoort uiteraard de keus uit: 
Gehaktbak in jus 
Gebraden speklapje 
Rookworstje 
Gegrild Zeeuws spek 
Mosterd 
 
Bij het diner kunt u een drankje (wijn, fris, jus 
d’orange) afhalen. Hiervoor ontvangt u deze avond een consumptiebon. De overige drankjes zijn 
voor eigen rekening en dienen ter plaatse te worden betaald. 
Wij sluiten het diner af met een heerlijk toetje. 
 
De kosten voor dit heerlijke diner bedraagt per persoon € 20,00 voor SAZ-leden en € 22,50 voor niet 
SAZ-leden.  
 
Aanmelden voor 1 december geschiedt door overmaking van bovengenoemd bedrag(en) op SAZ 
bankrekening nummer NL10RABO 0307690180 o.v.v. stamppot + naam deelnemer(s) 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 



__________________________________________________________________________________ 

Workshop internet Bankieren ING 
ING heeft onze vereniging benaderd om de senioren in Zuidplas via een workshop te informeren over 
internetbankieren, onafhankelijk bij welke bank u nu bankiert. Omdat nog niet alle senioren gebruik 
maken van internetbankieren of nog niet goed weten wat allemaal mogelijk is steunen wij dit 
initiatief. Wilt u alleen of samen met een vriend(in), buurvrouw of anderen meer weten over internet 
bankieren, maak dan gebruik van onderstaande uitnodiging. U hoeft zelf geen computer of tablet 
mee te brengen. 

 

Tekst overgenomen van de ING uitnodiging: 

Tien tot vijftien jaar geleden deden we onze bankzaken op het bankkantoor, of met behulp van 
formulieren. Met de komst van het internet zijn echter veel bankzaken veranderd. 

Bij ING zijn er verschillende manieren om uw bankzaken te regelen. Op onze kantoren, telefonisch, via 
internet en smartphone. 

Intussen is het internetbankieren niet meer weg te denken voor het regelen van uw bankzaken. Toch 
blijkt uit onderzoek dat er nog een aanzienlijke groep mensen is, die (nog) geen bankzaken doen via 
internet. Een deel heeft geen beschikking over internet, een ander deel van de groep maakt wel 
gebruik van internet, maar voelt zich onzeker om te bankieren via internet. 

Graag willen wij iedereen de gelegenheid geven optimaal gebruik te kunnen maken van de 
mogelijkheden. Daarom gaan wij op locatie restaurant van “De Meander, Boslaan 1 in Nieuwerkerk 
aan den IJssel” van start met onze gratis “Workshop Internetbankieren”. 

Voor de eerstvolgende keer staat deze speciale dag gepland op 24 november van 14:00 tot 15:30 uur. 
Wij heten u graag van harte welkom. 

Wilt u meer weten over deze workshop internetbankieren, of heeft u andere vragen over uw 
bankzaken, dan bent u van harte welkom bij ons op het ING-kantoor in het Winkelcentrum Reigerhof. 

Wij helpen u graag. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 


