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Voorwoord 
 

  
 
Beste lezer, 

 

 at een zomer!! In het laatste magazine 
heb ik u een geweldige zomer 
toegewenst met mooi weer. Dat 

hebben wij geweten. Hopelijk hebt u zichzelf 
kunnen wapenen tegen de warmte; genoeg 
drinken en rustig in een schaduwrijk hoekje 
gaan zitten. Wachten op nieuwe tijden. 
Leuk is toch wel dat álle mensen positief zijn. De 
zon helpt om het humeur van mensen te 
verbeteren. Toch gedij ik zelf beter bij wat 
luchtiger weer. Dan ben ik een stuk actiever en 
dus productiever. Ga de badkamer eens een 
sopje geven bij 35 graden. En juist bij hoge 
temperaturen is het extra hard nodig. Ga de 
computerklusjes doen als de mussen van het 
dak vallen. Morgen dan maar. 
 
Een beetje zorgelijk vind ik het ook wel. 
Aardbevingen op Lombok, overstromingen in 
India, 40 graden in Japan en zeer grote droogte 
in Afrika. Wat gaat de toekomst ons brengen?  
Wel weer erg knap hoe in Nederland de 
“waterdeskundigen” bij elkaar kwamen, om te 
bespreken hoe met de droogte in ons land om 
te gaan. Zorgen dat de verzilting niet te ver 
doordrong in de zoetwater rivieren en sloten en 
dat het waterpeil onder controle werd 
gehouden. Dan ben ik weer blij dat ik in zo’n 
zorgzaam land woon. 
 
En nu zitten we alweer in de herfst en wordt het 
vroeg donker. Tijd voor lichamelijke activiteiten, 
handarbeid en spel. Zorgen voor bezigheid en 
voldoende contacten. En een beetje omzien 
naar onze medemens. Voor iedereen is 

W 
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 aandacht van de ander fijn. Even kijken hoe het 

met buurvrouw of buurman is en of hij/zij het 
allemaal wel redt. 
 
SAZ heeft de medemens hoog in het vaandel 
staan en u als lid/lezer van SAZ dus ook. Oud-
Premier den Uyl (u allen vast bekend) heeft ooit 
gezegd; “Ach, je doet je best, maar eigenlijk heb 
je toch geen notie van wat er in je medemens 
omgaat”. Zo is het. Daarom is het erg belangrijk 
dat wij aan elkaar vertellen wat er in ons om 
gaat of wat ons beweegt. Maar ook is het 
bevragen van elkaar zinvol. En dan niet op zijn 
Amerikaans: Die roepen “how are you” en 
vervolgens luisteren ze niet naar wat het 
antwoord is. Sterker nog, ze verwachten geen 
antwoord. 
Medemenselijkheid is dat we luisteren naar de 
ander, dat er betrokkenheid is en aandacht. En 
weet u; ik heb een alleenstaande broer en had 
een alleenstaande zus. Als ik mijn broer spreek, 
moet ik niet te veel zeggen. Hij heeft vaak 
niemand om tegenaan te praten. Als er dan 
iemand luistert, dan wil hij graag vertellen. Het 
valt me op dat alleenstaande mensen   willen 
praten, zichzelf willen horen. Niets mis mee 
toch?!  
 
Een goed najaar gewenst aan iedereen die dit 
leest. Houdt de griep en verkoudheden buiten 
de deur. Op naar de feestdagen, 
 

Warme groet, 
 

Ellie Ham - Onderwater  
 
voorzitter 
 

 
 
De herfst komt eraan en dan genieten  
we van de mooie kleuren. 

 

 
                                          www.karenstegman.nl 
 

Van de secretaris 
et jaar 2018 spoedt zich alweer ten 
einde. Als u dit leest zitten we al op 
driekwart van het jaar. Niet alleen het 
jaar gaat snel, maar gelukkig ook de 

groei van ons ledental. Hadden we eind mei nog 
600 leden, inmiddels staat de teller op bijna 650 
leden. 
 
Dankzij zo’n 75 vrijwilligers zijn wij gelukkig in 
staat gebleken om alle bestaan de activiteiten 
veelal ook tijdens de vakantie “in de lucht” te 
houden 
Helaas hebben wel enkele vrijwilligers moeten 
afhaken om uiteenlopende (persoonlijke - en 
gezondheids-)redenen. 
Door een tweetal advertenties in Hart van 
Holland, een speciale Nieuwsbrief, onze 
deelname aan de Open Dag van Swanla en het 
bemannen van een stand op het Oogstfeest in 
Zevenhuizen, hebben we gelukkig weer een 
aantal potentiële vrijwilligers kunnen 
aantrekken. Daardoor kunnen wij niet alleen 
onze bestaande activiteiten voortzetten, maar 
nu ook deels uitbreiden naar Zevenhuizen. 
Elders in dit blad kunt u daar meer over lezen. 
 
Overigens hebben de vrijwilligers-bestuursleden 
de hele zomer gewoon ‘doorgewerkt’: 
maandelijks de bestuursvergadering gehouden 
en vele interne en externe besprekingen 
gevoerd en …. wij gaan dat ‘werk’ onverkort 
voortzetten. 
 

Harry Scheffers  

secretaris 

H 

http://www.karenstegman.nl/
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 De Zorgfunctie van apotheek  

 
Volgens Van Dale 

Woordenboek is de 

betekenis van 

apotheek: 

Werkplaats en 

winkel van de 

apotheker. 

Vervolgens is 

volgens hetzelfde boek de betekenis van 

apotheker: Wettelijk bevoegd bereider en 

verkoper van geneesmiddelen.  

Is dit achterhaald? Ja. Er zijn niet veel apotheken 

meer in Nederland die medicijnen bereiden en 

de huidige apotheek is meer dan een winkel 

alleen. Niet alleen leveren we medicijnen en 

hulpmiddelen, maar we hebben de laatste jaren 

een veel grotere zorgfunctie gekregen. Deze 

zorgfunctie bestaat uit de juiste combinatie van 

medicijnen met de juiste dosering voor de juiste 

aandoening aan u af te leveren en vooral ook 

met de juiste informatie. Veel van deze functies 

gebeuren zonder dat u het merkt, maar ze 

nemen een belangrijke plaats in bij de kwaliteit 

van uw behandeling. Achter de schermen 

hebben we dagelijks vele malen contact met de 

huisartspraktijken waar we goed mee 

samenwerken. Tijdens dit contact hebben we 

het vaak over vervangen, starten of stoppen van 

medicatie, doseringen en ook over complete 

medicatiedossiers van mensen die vele 

medicijnen gebruiken. Dit laatste wordt ook wel 

medicatiereviews van polyfarmacie-patiënten 

genoemd. 

Heeft u vragen over een medicijn of over uw 

complete medicatie, dan kunt u een gesprek 

aanvragen met de apotheker of wellicht de 

apothekersassistente. Deze gesprekken zijn vaak 

zeer nuttig voor uw gezondheid. Dus schroom 

niet contact met ons op te nemen. 

Wist u dat veel mensen teveel paracetamol 

gebruiken. Advies: Maximaal oraal/rectaal voor 

volwassenen 4 g per dag (8 tabletten van 

500mg over dag verdeeld); bij chronisch 

(langdurig) gebruik max. 2,5 g per dag (5 

tabletten van 500mg over dag verdeeld) 

 

Wist u dat het advies van de gezondheidsraad 

over Vitamine D het volgende is:  

 

• Kinderen van 0 tot en met 3 jaar dagelijks 10 

microgram(400IE) extra vitamine D te geven, 

omdat overtuigend is bewezen dat dit hen 

beschermt tegen rachitis.  

• Van 4-70 jaar en met een lichte huid, die 

dagelijks voldoende buiten komen (15 tot 30 

minuten bij hoogstaande zon met hoofd en 

handen onbedekt) maken ongeveer twee 

derde van hun vitamine D-behoefte aan uit 

zonlicht. Deze groep heeft dus geen extra 

vitamine D nodig.  

• Mensen die een donkere huid hebben, die 

lichaam bedekkende kleding dragen of weinig 

buitenkomen hebben dagelijks 10 

microgram(400IE) vitamine D nodig uit een 

supplement  

• Zwangere vrouwen en vrouwen tussen 50 en 

70 jaar wordt aangeraden voor de zekerheid 

10 microgram (400IE) vitamine D per dag te 

nemen.  

• Ouderen vanaf 70 jaar dienen per dag 20 

microgram (800IE) vitamine D uit een 

supplement te gebruiken, omdat overtuigend 

is bewezen dat dit beschermt tegen 

botbreuken en het aannemelijk is dat dit het 

valgevaar bij deze groep vermindert. 

• Uw arts kan ervoor kiezen om U een hogere 

dosering voor te schrijven. Dit heeft altijd een 

goede reden zoals botdichtheid en 

energieniveau. 

 

Drs. F.L.J.M. Somers,  

M.E.E. van Bogerijen, MSc.  

 

Apotheek Dorrestein 0180-313411 

Apotheek Reigerhof 0180-313411 
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VOEDING EN DEMENTIE 

Een veelvoorkomende vorm van dementie is 

Alzheimer, maar er zijn ook andere vormen van 

dementie. Ook een hersenbloeding kan 

bijvoorbeeld dementie veroorzaken. Bij 

dementie kan iemand onder andere 

vergeetachtig worden en steeds meer 

hulpbehoevend raken. Ook eten en drinken 

gaan steeds moeilijker. 

           

Heb ik al gegeten? 

Bij dementie kunnen er verschillende problemen 

met de voeding optreden. Er wordt bijvoorbeeld 

vergeten om te eten of er wordt vergeten dat er 

al gegeten is. Dit kan dus twee kanten opgaan: 

iemand eet te weinig of te veel. Ook het 

bereiden van voedsel gaat vaak steeds 

moeizamer. Het kan voorkomen dat iemand 

bijvoorbeeld alleen maar koeken eet, omdat 

koken niet meer mogelijk is. Het gevaar dat hier 

op de loer ligt, is ondervoeding. Hiervoor hoeft 

iemand niet persé ondergewicht te hebben: ook 

een te zwaar persoon kan ondervoed zijn. 

Onbedoeld gewichtsverlies is een voorbode van 

ondervoeding en komt bij heel veel 

dementerende personen voor.  

1 op de 8 personen met thuiszorg is ondervoed. 

Een groot aantal van hen is (beginnend) 

dementerend. Ondervoeding zorgt voor een 

groter risico op vallen, het ontstaan van 

verschillende aandoeningen en vergroting van 

de kans op overlijden. 

Moeilijk te behappen 

Het dekken van de tafel en het gebruik van 

bestek ligt ook niet meer voor de hand. Er wordt 

heel veel geëxperimenteerd met “finger food”: 

eten met de handen laat de dementerende 

persoon zich langer zelfstandig voelen, 

waardoor deze mogelijk ook beter eet. 

Bijna iedereen die dementeert krijgt op den 

duur te maken met slikproblemen. Slikken gaat 

moeizaam, waardoor er kans bestaat op 

verslikking. Hierdoor is er weer een grote kans 

aanwezig dat iemand een ernstige 

longontsteking oploopt, door verdwaalde 

deeltjes voedsel in de luchtwegen. 

Wat nu? 

Het is belangrijk om het gewicht van iemand 

met dementie goed in de gaten te houden en te 

zorgen dat iemand voldoende eet en drinkt. Als 

er sprake is van onbedoeld gewichtsverlies, 

slikproblemen of juist overmatig eetgedrag, is 

het verstandig om een diëtist te raadplegen. In 

samenwerking met de mantelzorger(s) en de 

thuiszorg zijn er vaak een hoop mogelijkheden 

om problemen rond de maaltijden zo veel 

mogelijk te verminderen.   

Hiervoor bent u in onze praktijk van harte 

welkom voor begeleiding. Dieetadvisering is 

opgenomen in de basisverzekering. Verwijzing 

van de arts is niet noodzakelijk.  

Onze praktijk is gevestigd in Nieuwerkerk aan 

den IJssel, maar we komen ook aan huis. 

                    

T: 010-75 10 584  E: info@femkevanliere.nl 

www.femkevanliere.nl 

 

http://dieetditdieetdat.nl/eiwitrijk-eten-bij-ondervoeding-eet-je-sterk/
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Eten-en-drinken-Organiseren-Wat-is-het-Prevalentie,_kosten_en_prestatie-indicator.html
mailto:info@femkevanliere.nl
http://www.femkevanliere.nl/
https://i1.wp.com/dieetditdieetdat.nl/wp-content/uploads/2017/0
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 TIPS veilig in huis 

 

 

 

• Accepteer geen hulp bij het pinnen. 

• Kijk om u heen of er niemand te dicht bij u 

staat. Vraag anders om afstand/privacy. 

• Pin indien mogelijk binnen uw geld. Let ook 

daar op dat niemand met u mee kan kijken. 

• Ga dicht op de pinautomaat staan. 

• Scherm bij het invoeren van uw pincode 

met hand of portemonnee de pincode af. 

• Laat u niet afleiden en stop uw pinpas en 

geld eerst weg voordat u wegloopt. 

• Regel een dagopname limiet bij uw bank 

van bijvoorbeeld € 200,- per dag. Standaard 

staat deze limiet namelijk op ongeveer € 

1.250,- 

• Beperk het bedrag dat u rood mag staan. 

• Laat niet te veel geld op uw betaalrekening 

staan. Stort het op een spaarrekening. 

• Geef NOOIT aan iemand uw pinpas n/of 

pincode! 

• Kunt u zelf niet meer pinnen, vraag dan uw 

bank naar andere mogelijkheden. 

 

 

 

 

 

 

Wereldwinkel Nieuwerkerk  
biedt u elke DINSDAG 10% korting aan op 

vertoon van uw SAZ ledenpasje. Kom gezellig 

langs bij de winkel aan de Dorpsstraat 51a.  

De koffie staat klaar! 
 

 

 
 

 

De TelefoonCirkel van SAZ  
Voor alle inwoners van de gemeente Zuidplas 

die ouder zijn dan 50 jaar en alleenwonend zijn. 

Waarom deelnemen aan de TelefoonCirkel? 

Omdat SAZ onderstaande berichtgeving in de 

Zuidplas graag wil voorkomen. 

 

 
 

Wat biedt de TelefoonCirkel? 

De TelefoonCirkel is geen sociale controle maar 

kan ‘Ritme, Rust en Zorg voor elkaar’ bieden. 

Bij spoed / verdachte situatie 112 
Geen spoed / melding doen 0900-8844 
Veilig Thuis   0800-2000 
Blokkeren alle bankpassen 0800-0313 
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 Ritme, elke dag gebeld worden (7 dagen van de 

week, 365/366 dagen van het jaar) tussen 8.30 

en 9.30 uur.  

Rust, weten dat u elke dag gebeld wordt. 

Ongelukken in huis kunnen we niet voorkomen, 

maar wij kunnen wel de garantie geven dat 

binnen 24 uur hulp/zorg geregeld wordt. 

Zorg voor elkaar, elke dag even aandacht van 

een ander en voor een ander.    

Elke dag de TelefoonCirkel wil niet zeggen dat u 

niet meer met vakantie zou kunnen of een dagje 

weg. Uiteraard moet u ons daarvan wel op de 

hoogte brengen. Doet u dit niet, dan wordt bij 

geen gehoor actie ondernomen. Ook al heeft u 

bijvoorbeeld thuiszorg of wilt u een aantal 

dagen per week uitslapen dan kunnen wij u 

mogelijk op de andere dagen van dienst zijn. 

Afspraken op maat kunnen altijd besproken 

worden. 

Voor meer informatie kunt u op werkdagen 

tussen 9.00 -17.00 uur bellen naar 06-15362443. 

Bij geen gehoor: geeft dan uw naam en 

telefoonnummer door en u wordt zo snel 

mogelijk teruggebeld. 

 

 

10 % korting op uw aankoop van uw  

ledenpas bij Eureka bloembinders 

 

 
 

 

 
 

Op vertoon van uw SAZ-ledenpas ontvangt u 15% 

korting op het hoofdgerecht (exclusief dranken) bij: 

Eetcafé Rustwat - Kortenoord 1 

2911 BD Nieuwerkerk aan den IJssel  

Telefoon: 0180 -31 40 60 

 

 

 

 
Winkelcentrum Dorrestein Nieuwerkerk aan 

den IJssel 
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 Het Automatisch antwoordapparaat van 

de opa's en oma's van tegenwoordig: 

Goedendag, wij zijn momenteel niet bereikbaar 

maar U kunt een bericht achterlaten door 

gebruik te maken van de volgende codes: 

- Bent je een van onze kinderen:  
toets 1  

Als we op de kleinkinderen moeten passen;  

toets 2  

Als jullie onze auto dringend nodig hebben;  

toets 3  

Als we de was en de strijk moeten doen;  

toets 4 

Als we bij jullie thuis moeten oppassen:  

toets 5  

Als we de kinderen van school moeten halen; 

toets 6  

Als er voor aanstaande zondag een taart 

gebakken moet worden; 

toets 7  

Als jullie allemaal naar huis komen en mee-eten; 

toets 8  

Als vader een klus moet komen doen 

toets 9  

Als U een van onze vrienden bent 

toets 10  

en spreek uw  boodschap in na de pieptoon.  

We bellen U terug zodra we tijd hebben... 

 

 

 

SAZ Promotie en vrijwilligerswerving 
 

 
 

Open dag Swanla en Oogstfeest Zevenhuizen 

 

Op 25 augustus organiseerde Dorpshuis Swanla 

in Zevenhuizen een Open Dag waar vele 

organisaties, verenigingen en stichtingen voor 

waren uitgenodigd. 

Ook SAZ was met een stand aanwezig op die dag 

om belangstellenden informatie te verstrekken 

over onze vereniging, activiteiten en diensten 

alsmede werving van vrijwilligers.  

Er was veel vraag naar de yoga en fitness(gym) 

in Zevenhuizen. Hiermee gaan we aan de slag 

om te kijken of we Yoga en Fitness kunnen gaan 

organiseren in Zevenhuizen. Houdt de komende 

maanden onze nieuwsbrief in de gaten of en 

wanneer we hiermee gaan starten. Ook nieuwe 

leden hebben zich aangemeld (vooral 

Zevenhuizenaren) waar wij natuurlijk erg blij 

mee zijn. 

 

Oogstfeest Zevenhuizen 

 

 
Op 1 september waren wij ook met een stand 

aanwezig in de Dorpsstraat van Zevenhuizen. 

Ook hier hebben wij veel informatie kunnen 

geven over onze vereniging, activiteiten en 

diensten. Dit heeft ook een aantal vrijwilligers 

opgeleverd, helaas nog niet genoeg, dus als u 

onze vereniging wilt helpen neem dan contact 

op over de mogelijkheden die er zijn, kijk op 

onze website www.sazuidplas.nl voor meer 

informatie of bel naar telefoon 06-27192690 

Renée Huizenga 

http://www.sazuidplas.nl/
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 Maak kennis met Stichting  Vrienden 

Van De Meander 

 

tichting Vrienden van de Meander zorgt  

voor de kleine extra's die het wonen in en 

rond de Meander veraangenamen.  

Dat doen wij door ons in te zetten om zaken aan 

te schaffen en te organiseren die niet worden 

vergoed vanuit de overheid.  

Zo hebben we parasols aangeschaft op het 

terras voor de warme zomerdagen, organiseren 

we de Kerstviering (waaronder een prachtige 

Lichtboom die ieder jaar in december voor de 

ingang van het Woonzorgcentrum wordt 

opgetuigd en een warme sfeer in de 

decembermaand uitstraalt), verzorgen we het 

prijzengeld voor de bingomiddagen, optredens 

van zanggroepen, artiesten,een gezellige 

Nieuwjaars-bijeenkomst of leuke attenties met 

Valentijn, Pasen en Sinterklaas. 

Ook het afgelopen jaar hebben we door steun 

van donateurs en sponsors opnieuw onze 

doelen kunnen realiseren.  

De bewoners zijn er ontzettend blij mee! 

 

 

 

SAZ personenvervoer 
Niet alle senioren beschikken (meer) over een 

rijbewijs of hebben een auto. En niet iedereen is 

in staat met het openbaar vervoer te reizen. En 

u wilt toch graag een keer op bezoek bij een 

jarig familielid of zieke vriend. Of u heeft een 

afspraak bij tandarts, gemeentehuis of in het 

ziekenhuis. SAZ-vervoer is er voor onze leden. 

Ieder SAZ-lid kan gebruik maken van dit vervoer, 

mits vertrek- of aankomstadres zich binnen de 

gemeente Zuidplas bevindt. U belt ons op 

werkdagen tussen 10:00 - 12:00 uur, liefst twee 

dagen vóóraf. Er wordt een chauffeur gezocht, 

bij voorkeur uit uw woonplaats, en wij regelen 

uw rit. U kunt ons telefonisch bereiken via 

telefoonnummer 06 – 21 67 08 35. 

Op de afgesproken tijd staat één van de 

chauffeurs uit onze groep enthousiaste 

vrijwilligers die in hun privé auto's rijden, bij u 

voor de deur om u van A naar B te brengen. De 

SAZ-chauffeurs rijden in principe alle dagen. Oók 

in het weekend, maar uiteraard op basis van 

beschikbaarheid van een chauffeur. En de 

kosten? Binnen Nieuwerkerk aan den IJssel kost 

een rit € 2,00 en binnen de andere woonkernen 

eveneens € 2,00 per rit. Buiten de kernen 

vragen we een bijdrage voor de chauffeur van 

€ 0,30 per kilometer, exclusief eventuele 

parkeerkosten. De ritkosten kunnen dus 

variëren bij een chauffeur van elders.  

 
 

SAZ Inspanningsactiviteiten 

Een gezonde en fitte oude dag is belangrijk. Wat 

is er dan mooier om met elkaar te bewegen? 

Het is algemeen bekend dat een half uurtje per 

dag bewegen beter is voor lichaam en geest. En 

minimaal een keer per week onder leiding van 

een ervaren docent bewegen is echt goed en 
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 nog gezellig ook. In Nieuwerkerk aan den IJssel 

hebben we al  

• Bewegen op Muziek 

• Fitness 

• Fysiogym 

• Hydrotherapie 

• Yoga 

NIEUW in Zevenhuizen!!! 

 
 

Tijdens onze stand-dagen in Swanla en op het 

Oogstfeest hebben wij veel vragen gekregen of 

we in Zevenhuizen ook onder SAZ een 

bewegingsactiviteit kunnen opstarten? We 

kunnen hier positief op reageren. We hebben al 

diverse aanmeldingen gekregen voor Yoga en 

Fitness/Bewegen op Muziek. In de maand 

september zijn er gesprekken gestart met 

docenten en gezocht naar de locaties.  

Op 2 oktober om 10.30 uur starten we in 

Swanla met een Yoga-groep. 

Wij hopen binnenkort ook te kunnen starten 

met een groep voor Bewegen op Muziek, een 

soort Fitness/Gymnastiek zonder toestellen. 

Onze doelstelling: “Ontspanning door 

Inspanning” samen met leeftijdgenoten, niet 

alleen goed voor lichaam en geest maar ook 

gezellig door de onderlinge contacten.  

Spreekt u dit aan geeft u dan op voor een gratis 

proefles en bel naar onze coördinator Renée 

Huizenga telefoon 06-58992113. 

 

Veel gestelde vragen 
 

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 € 22,00 per jaar voor 

u en uw eventuele partner wonende op 

hetzelfde adres. 
 

Waar kan ik mij aanmelden als lid van de 

vereniging? 

U kunt zich aanmelden als lid bij Bert 

Schetselaar van onze de ledenadministratie.  

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

stuur een email naar 

ledenadministratie@sazuidplas.nl òf meldt u 

direct aan via de website www.sazuidplas.nl  
 

Moet ik lid zijn om aan een activiteit deel te 

nemen? 

Het is geen voorwaarde om lid te zijn SAZ om 

aan onze inspannings- of ontspannings-

activiteiten deel te nemen, maar u betaalt voor 

een aantal activiteiten een iets hogere bijdrage.  

Bepaalde diensten zoals de klusservice en 

vervoer zijn wèl exclusief voor SAZ-leden. 
 

Waar kan ik mij aanmelden als vrijwilliger? 

U kunt informatie vragen of zich aanmelden bij 

onze secretaris Harry Scheffers (tel 06-27192690 

of e-mail secretaris@sazuidplas.nl). De meest 

recente vacatures staan op de website 

www.sazuidplas.nl 
 

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) 

 

H 

mailto:info@sazuidplas.nl
mailto:ledenadministratie@sazuidplas.nl
http://www.sazuidplas.nl/
mailto:secretaris@sazuidplas.nl
http://www.sazuidplas.nl/
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 Gemberkoekjes 

 
 

Ingrediënten: 

 

• 225 gram bloem 

• 1/4 theelepel zout 

• 1 theelepel vanille extract 

• 125 gram witte basterdsuiker 

• 175 gram boter (op kamertemperatuur) 

• 150 gram gekonfijte gember  (goed 

uitgelekt) 

• 25 gram fijne suiker 

• 1 ei (geklutst) 

 

Verwarm de oven op 190 graden voor. 

Meng de bloem, zout, vanille extract, 

basterdsuiker en boter tot een soepel deeg. 

Maak er een rol van met een doorsnede van 3/4 

centimeter. 

Verpak de rol in plastic huishoudfolie en laat het 

minimaal een 1 uur rusten in de koelkast. 

 

Snijd de gember in fijne stukjes en meng het 

met de suiker. 

Snijd het deeg in plakjes van 3/4 centimeter dik 

en leg ze met voldoende tussenruimte op een 

met bakpapier bekleedde bakplaat. 

Smeer de plakjes koek in met ei en leg op ieder 

koekje een hoopje gember/suiker mengsel. 

Bak de koekjes in 15-20 minuten goudbruin en 

laat ze afkoelen op een rooster. 

 

Eet smakelijk! 

 

 

Tot ziens! 

Beste lezers, 

Langs deze weg wil ik het bestuur, alle 

vrijwilligers, SAZ-leden, adverteerders, en alle 

anderen die nauw bij de SAZ betrokken zijn en 

aan wie ik fijne herinneringen heb bedanken 

voor de geweldige tijd. Ik ga na ruim 35 jaar in 

Nieuwerkerk aan den IJssel gewoond te hebben 

verhuizen naar de gemeente Dronten, in de 

buurt van onze familie en kleindochter. Eind van 

dit jaar gaat het allemaal gebeuren, dus een 

drukke tijd voor de boeg. De afgelopen periode 

heb ik gelukkig al mijn activiteiten aan 

onderstaande vrijwilligers kunnen overdragen: 

 

- Bestuurslid penningmeester; Aad 

Stuivenberg  

- Coördinatie Inspanning- en 

ontspanningsactiviteiten; Renée 

Huizenga 

- Coördinator klusservice; Cees van Dijk 

- SAZ-Magazine; Peter Schilthuizen 

- Beheer documenten; Harry Scheffers 

Vanaf het eerste uur heb ik mij samen met de 

andere bestuursleden ingezet voor SAZ, met een 

visie om “het leven van senioren aangenamer 

maken” en SAZ de grootste seniorenvereniging 

te maken van Zuidplas. Bij mijn vertrek zitten wij 

op zo’n 650 leden en wij groeien nog steeds en 

maken onze visie waar. Dat de groei een succes 

is blijkt wel over de vele positieve reacties die ik 

persoonlijk de afgelopen jaren heb ontvangen. 

De blijheid van leden (maar ook niet-leden) die 

wekelijks gebruik maken van onze 

ontspannings- en inspanningsactiviteiten.  

Het gaat niet alleen om de activiteit zelf maar 

ook om het gezellig samen zijn, weg uit de 

eenzaamheid, praten met leeftijdgenoten, 

verhalen bij een kopje koffie, ook daar gaat het 

om. 

Bijzonder blij zijn onze leden met onze 

exclusieve diensten. Dan blijkt ook steeds weer 
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 hoe dankbaar ze zijn door de warme handdruk, 

de grote glimlach en de donaties/giften die wij 

hiervoor ontvangen, wanneer er bijvoorbeeld 

weer een klusje naar tevredenheid is 

uitgevoerd, een “privé” chauffeur een 

(wekelijkse) rit heeft verzorgd, het 

belastingformulier weer goed is ingevuld, het 

dagelijks telefoontje van de telefooncirkel en de 

bezoeken van onze consulenten. Als coördinator 

van de klusservice wil ik met name de 

medeklussers Toon, Rob, Leo en Nico bedanken, 

die de afgelopen jaren samen met mij met heel 

veel plezier klusjes hebben uitgevoerd en nog 

vele zullen gaan uitvoeren. 

 

Door de groei van SAZ hebben wij veel 

vrijwilligers nodig, dat heeft u al kunnen lezen in 

eerdere magazines, nieuwsbrieven en oproepen 

in Hart van Holland. Als laatste wil ik u ook 

oproepen om vrijwilliger te worden. Denk niet 

dat is niets voor mij; voor iedereen is er wel iets 

te doen. Een vereniging bestaat nu eenmaal bij 

de gratie van vrijwilligers. En ik kan u uit eigen 

ervaring zeggen hoe fijn, leuk, dankbaar en 

invullend dit werk is bij een fantastische 

vereniging. Twijfel niet en vraag aan onze 

secretaris Harry Scheffers naar de 

mogelijkheden en bel hem op: 06-27192690 om 

ook iets voor SAZ te betekenen. 

 

Als laatste wens ik eenieder heel veel 

gezondheid en plezier binnen en met de SAZ, 

het gaat u goed. 

 

Theo de Jongh 

 

Lady’s Day 
In samenwerking met SAZ organiseert Vander 

Klooster Mode in Boskoop op dinsdag 6 

november 2018 en op donderdag 8 november 

2018 een geheel verzorgde LADY’S DAY. Om 

9:30 uur vertrekken wij met de bus vanaf het 

Raadhuisplein in Nieuwerkerk, stoppen rond 

9:45 uur voor instappers bij Dorpshuis Swanla 

Burgemeester Klinkhamerweg 86 Zevenhuizen 

en rijden dan naar Vander Klooster Mode, waar 

wij aankomen tussen 10.15 en 10.30 uur. 

In de gezellige ontvangstruimte wordt aan u 

koffie geserveerd met gebak van de plaatselijke 

banketbakker. 

Van 11:00 uur tot ca 12:00 uur presenteren de 

mannequins en ladyspeaker eigentijdse mode 

door middel van een uitgebreide modeshow 

met muziek en accessoires. 

 
 

Hierna wordt in de ontvangstruimte de lunch 

geserveerd, t.w.: belegde broodjes, krentenbol, 

mandarijntje, jus d’orange, koffie en thee.  

Overigens wordt er de gehele dag naar wens 

koffie en thee geschonken. 

Na de lunch wordt de groep in tweeën gesplitst: 

de ene helft van de groep neemt deel aan de 

gratis bingo met leuke prijsjes, de andere helft 

van de groep neemt een kijkje in de winkel van 

150 m2 met mogelijkheid tot koop. Er zijn 

dames aanwezig die u vrijblijvend en deskundig 

advies geven. Na ongeveer een uur worden de 

groepen gewisseld.  

 

Rond 15.00 uur wordt er feestelijk afgesloten 

met een advocaatje met slagroom.  

Rond 15.30 uur wordt u uitgezwaaid voor de 

thuisreis. 
 

Verder zijn er verschillende leuke aanbiedingen 

i.v.m. het jubileumjaar en een prijsvraag.   

U raadt de beginvoorraad van de winkel en wint 

een leuke dagprijs. Bovendien verloot Vander 

Klooster Mode aan het eind van het seizoen 

waarin zij 25/30 groepen ontvangen een 

FASHION CHEQUE onder de dagwinnaars ter 
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 waarde van € 300,00. 

Indien u belangstelling heeft voor deze dag kunt 

u zich opgeven voor òf dag 1) òf dag 2) door 

overmaking van € 2,50 voor leden (o.v.v. 6 of 8 

november met uw lidnummer), niet leden 

betalen € 5,- aan de penningmeester van SAZ 

Raborekening NL10RABO0307690180 

Geeft u vervolgens aan of u met een rolstoel 

komt in verband met ruimte in de bus. 

Er kunnen per dag 50 personen aan de Lady’s 

Day deelnemen. Geef u snel op, VOL is VOL. 

 

Wilt u meer informatie bel dan naar de 

coördinator van deze dag Renée Huizenga 

telefoon 06-58992113. 

 

 

Herfsttip:  

Rijg pindaslingers voor de vogels  

 
Wanneer het kouder wordt, hebben vogels 

meer moeite om voedsel te vinden. Je kunt de 

vogels dan een handje helpen door vetbolletjes 

op te hangen. Maar het is leuker om zelf een 

pindaslinger te maken. Dat kan eenvoudig door 

doppinda’s aan een draad te rijgen. Hang de 

slinger buiten in de tuin, op het balkon of 

voor het raam en kijk naar de vogels die op de 

slinger afkomen. 

 

Oktober: de wijnmaand! 
Oktober geldt al eeuwen als de wijnmaand 

omdat in deze maand de wijnoogst in volle gang 

is en de eerste wijnen verschijnen. 

 
Nog niet eens zo heel lang geleden was er ook in 

Nederland een heuse traditie rond de komst van 

de eerste Beaujolais, de zogeheten Beaujolais 

Primeur. Een hele jonge wijn. Echte wijnkenners 

keken er een beetje op neer en dat zal wel de 

reden zijn dat in die traditie een beetje de klad 

is gekomen. Leuk was het wel.  

Ook in Nieuwerkerk aan den IJssel deed men 

mee aan die traditie. In het voormalige eetcafé 

Cartoons aan de Kerklaan werd jaarlijks in de 

herfst een avond georganiseerd met wijn, 

hapjes én muziek. Het koor Euterpe trad er elk 

jaar op. Die tijden zijn voorbij. Maar wie nog 

eens een Beaujolais Primeur wil proeven: dat 

kan natuurlijk nog steeds. Supermarkten en 

slijterijen verkopen het nog. Advies blijft 

natuurlijk wel: geniet, maar drink met mate! 

 
 

Opgepast voor gevallen bladeren 
Overal zullen we de komende weken weer 

gevallen bladeren van de bomen aantreffen. Dat 

betekent even extra opletten in het verkeer. 

Wandelt of fietst u naar de winkels om uw 

boodschappen te doen, houdt het trottoir even 

in de gaten. Zeker als het heeft geregend, 

kunnen bladeren verraderlijk glad zijn! 
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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 € 3,00 per deelnemer 
 
Fotograferen 
Om de 2 weken om 14:00 uur in  
Dorpshuis Swanla - Burgemeester Klinkhamerweg 86 
Zevenhuizen 
Info: 06-27192690 
 
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 SAZ-leden € 1,25, 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 SAZ-leden € 1,25, 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% 
 
Breicafé 
Maandag 14:00 – 16:30 uur  
De Meander - Boslaan 1  
Nieuwerkerk aan den IJssel  
Info: 06-58992113 
 
Hydrotherapie 
Bewegen in warm water van 30 graden. 
Dinsdag om 11:45 en 12:30 uur  
Polderbad – Iersestraat 15 
Nieuwerkerk aan den IJssel 
Info: 010 -451 05 07 
De deelname bedraagt omgerekend € 2,60 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 in Nieuwerkerk aan den IJssel 
Door inspanning ontspannen en luisteren naar je lichaam. 
Dinsdag om 9:30 en 10:45 uur 
Yogahuis - Dorpsstraat 32d  
Nieuwerkerk aan den IJssel 
Info: 06 – 37 20 31 48 
 
NIEUW: YOGA IN ZEVENHUIZEN 
Dinsdag om 10:30 uur 
Dorpshuis Swanla - Burgemeester Klinkhamerweg 86 
Zevenhuizen 
De deelname bedraagt omgerekend € 3,50 per les, waarbij 
SAZ-leden een korting krijgen van 15% 
Info:  06 – 58992113 
 

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 
Voor (kleine) klusjes in of rond het huis.  
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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10 % korting voor SAZ leden op uw aankoop bij Vishandel Michel Heinen 

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

 

 

  Senioren Actief Zuidplas 
Postbus 103 - 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel 

Telefoon: 06 – 27 19 26 90 
E-mail: info@sazuidplas.nl 

KvK 40465444 
Rabobank NL10RABO 0307690180 

www.sazuidplas.nl 
 

 

http://www.sazuidplas.nl/

