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Voorwoord 
 

  
 
Natuurlijk gaat er wel eens iets mis, maar over het 
algemeen krijgen we van onze leden veel positieve 
reacties. Men voelt zich enorm ondersteunt en/of 
geniet van alle activiteiten die geboden worden. 
Hopelijk helpen we elkaar zo een beetje de donkere 
dagen door. Zowel aan de kant van alle vrijwilligers, die 
bezigheid hebben, als aan de kant van de gebruikers, 
die contacten hebben/krijgen.  
Voor en door senioren, is onze slogan. 
 
We horen erg veel over eenzaamheid de laatste tijd. 
Men is er druk mee. Politiek gezien wil men hulp 
bieden. Dat is echter erg lastig en dat hoef ik velen van 
u, denk ik niet te vertellen.  Er worden bijeenkomsten 
georganiseerd o.a. door de gemeente om te bespreken 
wat we met elkaar kunnen bieden. Ook is er een “week 
van de eenzaamheid” geweest, begin oktober. 
 
Het definiëren van wat eenzaamheid ís levert al veel 
gespreksstof op. Eenzaamheid kan voor iedereen een 
andere betekenis hebben. Er zijn mensen die 
sporadisch bezoek ontvangen en zich niet eenzaam 
voelen. Omdat ze bijvoorbeeld digitaal veel contact 
hebben via telefoon, tablet of computer, of omdat ze 
goed ter been zijn en daarom veel op stap. Anderen, bij 
wie elke dag wel iemand langs komt, voelen zich erg 
eenzaam omdat ze hun partner missen of een goede 
vriend of vriendin. Het is een emotie, een gevoel, dat 
voor eenieder anders kan zijn. Dat maakt het zo 
moeilijk om mensen te helpen, terwijl er een grote 
bereidheid is om mensen te ondersteunen.  
 
En weet u, het blijft natuurlijk ook wel onze eigen 
verantwoordelijkheid. Laten we vooral zelf proberen 
contacten te zoeken en nieuwe vriendschappen te 
sluiten. Blijf niet thuis zitten, maar ga er op uit. Neem 

2018 is alweer bijna 
voorbij! 
Het jaar 2018 is een 

bewogen jaar voor 

SAZ (geweest). We 

groeien enorm en dat 

betekent dat er ook 

heel veel meer 

georganiseerd moet 

worden.  
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 deel aan alle activiteiten die in Zuidplas worden 

georganiseerd. En bel SAZ, als u niet goed weet hoe 
ermee aan de slag te gaan! Wij willen u helpen. 
 
Rest mij u, mede namens collega-bestuursleden, een 
goede decembermaand toe te wensen met feestdagen 
waarin u zich goed voelt. En een 2019 samen met SAZ. 
 

Warme groet,  
Ellie Ham-Onderwater 
Voorzitter 
 

Ellie Ham - Onderwater  

voorzitter

 
 

 

Beter Oud 

 

Deze informatie is beschikbaar op internet en is tot 
stand gekomen door samenwerkende organisaties 
voor ouderen, die met senioren samen het 
volgende hebben beschreven: 
 
Wat vinden ouderen zélf belangrijk als het gaat om 
voorbereiden op de toekomst; langer zelfstandig thuis 
wonen;  opname in het ziekenhuis en zorg thuis? Veel 
ouderen verliezen in de loop der jaren de grip op hun 
leven. Hoe kunnen zij er zelf voor zorgen dat ze zo lang 
mogelijk de regie houden? 
 
Er zijn 7 punten van belang als ouderen zich 
voorbereiden op de toekomst. Voor hen zelf, maar ook 
voor overheden, zorginstellingen, woningstichtingen en 
anderen die zich bezighouden met het verbeteren van 
wonen, welzijn en zorg voor ouderen.  
 
Het gaat erom dat ouderen:  
 
1. Sociaal actief blijven;  
2. Fysiek actief blijven;  
3. Mentaal actief blijven;  
4. Zorgen dat ze mee blijven tellen;  
5. Zich voorbereiden op (mogelijke) beperkingen;  
6. In gesprek gaan over wensen en behoeften;  
7. Zich verdiepen in de mogelijkheden van moderne 
technologie; 
…en dat organisaties ervoor zorgen dat ouderen deze 
mogelijkheden krijgen. 
 
 

1. Sociaal actief blijven  
Sociaal contact is één van de meest fundamentele 
zaken voor het menselijk welbevinden. Eenzaamheid is 
een groot probleem van veel ouderen. De oplossing die  

 
 
 
vaak wordt gekozen door overheden – eenmalige 
activiteiten aanbieden – helpt niet. Er moet een vervolg 
zijn. Volgens de ouderen van BeterOud is het 
aanbevelenswaardig dat aangeboden activiteiten 
structureel en in een groep plaatsvinden. Ervaringen 
delen met anderen helpt om sociale contacten 
structureel te maken en om echte betrokkenheid te 
ervaren.  
 

2.  Fysiek actief blijven  
Een actieve leefstijl – binnen de mogelijkheden en 
wensen – is een belangrijke voorbereiding op ouder 
worden. Blijven bewegen is van groot belang. Het helpt 
om gezond te blijven, maar is ook een middel om 
mobiel te blijven en anderen te ontmoeten. Soms is een 
goede gezondheid een voorwaarde om thuis te kunnen 
blijven wonen (denk aan een appartement zonder lift). 
Naast bewegen is ook een gezonde leefstijl (gezonde 
voeding, verantwoord alcoholgebruik en stoppen met 
roken) van belang. Idealiter houden ouderen zich bezig 
met een actieve leefstijl. En zijn zich bewust zijn van het 
belang van preventie, door zich af te vragen: ‘Heb ik 
een gezonde leefstijl? Laat ik regelmatig mijn 
bloeddruk, cholesterol, hartslag opmeten? Hoe kan ik 
actief blijven, zowel mentaal als fysiek? En wat wil ik? 
  

3. Mentaal actief blijven  
Niet alleen fysiek, maar ook mentaal actief blijven, is 
belangrijk in de voorbereiding op het ouder worden. 
Boeken lezen, brieven schrijven, puzzelen, 
geheugenspelletjes: het helpt om de conditie van het 
geheugen op peil te houden.  Maar hoe belangrijk het 
ook is om fysiek en mentaal actief te blijven, het biedt 
geen garantie tegen kwetsbaarheid of verlies van 
vitaliteit. Een actieve, gezonde leefstijl geeft hoogstens 
een betere uitgangspositie als er ‘ongemakken’ op 
iemands levenspad komen. 
 
In ons volgend magazine krijgt u de tekst te lezen van 
punt 4 tot en met 7. 
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Gemeente Zuidplas 

 
Producten en diensten van de afdeling Samenleving nu 
begrijpelijk en beter vindbaar op www.zuidplas.nl  
 
Van Jennifer Gebraad - Procesmanager Sociaal Domein 
– ontvingen wij onderstaande mededeling. 
 
De gemeente Zuidplas staat voor een samenleving 
waarin iedereen mee kan doen. Van jong tot oud, van 
0-100. Dat is wat we willen! Daarom organiseren we in 
de gemeente Zuidplas, daar waar nodig, zorg en 
ondersteuning aan onze inwoners. Zodat ze 
bijvoorbeeld toch nog iets langer (zelfstandig) thuis 
kunnen wonen, een escalerende gezinssituatie tot rust 
kunnen brengen, het financieel weer op de rit kunnen 
krijgen of met dat extra zetje wel in staat zijn zelf een 
baan te vinden. 
Wanneer komen inwoners in aanmerking voor deze 
zorg en ondersteuning? Waar kunnen ze terecht en hoe 
werkt het? Wat verwachten wij van hen? Wat moeten 
ze daarvoor doen of zelf regelen? Zijn er kosten aan 
verbonden? Op www.zuidplas.nl staan de antwoorden 
op deze vragen op een rij. We hebben onze website 
geactualiseerd en verbeterd: het is anders ingedeeld, er 
zijn extra producten en diensten toegevoegd en de 
zoekfunctie is verbeterd. Wie nu zoekt op ‘traplift’, 
‘uitkering’ of ‘kindermishandeling’ ziet in de 
zoekresultaten de pagina’s met de info. Daarnaast 
kunnen inwoners meteen naar de producten en 
diensten door direct naar www.zuidplas.nl/zorg of 
www.zuidplas.nl/werkeninkomen te gaan. Bij vragen of 
opmerkingen horen we dat uiteraard graag. 
 
Komt u er niet uit, dan kunt u altijd hulp vragen bij de 
consulenten van SAZ! 

 

Kerst verbindt en verbroedert! Kerstbestand 1914 

Het Kerstbestand aan het westelijk front begon in de 

ijskoude, besneeuwde loopgraven van de Eerste 

Wereldoorlog. Te midden van de gruwelijke 

slachtingen tussen de strijdende geallieerde en Duitse 

legers, ontstond een spontaan staakt-het-vuren op de 

avond van de 24e december 1914, kerstavond... 

Vanuit hun vochtige en koude loopgraven gingen Britse 
soldaten de donkere kerstnacht in. Het schieten was 
aanzienlijk minder dan normaal, en vanuit de 
vijandelijke linies aan de overkant van het 
niemandsland hoorden zij hoe Duitse soldaten 
schoorvoetend begonnen met kerstmis vieren. Ergens 
in de kilte van de nacht begonnen de Duitsers aan de 
overkant sigaretten op te steken, werd er geproost en 
verschenen er kerst lichtjes en kaarsjes boven de 
loopgraven uit. Plots klonk er gezang, en ademloos 
hoorden de Britten aan hoe vanuit de Duitse 
loopgraven het "Stille Nacht" luid en duidelijk 
weerklonk. 

Toen het gezang verstomde, voelden de Britten zich 
dapper genoeg om op hun beurt een lied in te zetten, 
dus zongen zij "First Noël". De Duitsers 
applaudisseerden en reageerden met "Oh 
Tannenbaum", en het gezang herhaalde zich over en 
weer. 

Al snel klommen de eerste durfals uit hun loopgraven 
en kropen onder de prikkeldraad versperringen door 
naar het niemandsland, waar de eerste vijandelijke 
soldaten elkaar tegenkwamen. Spontaan reikten ze 
elkaar de hand en wensten elkaar gelukkig kerstfeest, 
intussen schnaps ruilend tegen gin, waarna ze ieder 
weer snel terugkeerden naar hun eigen stellingen om 
hun kameraden aan te moedigen. 

Het duurde niet lang of langs grote delen van het 
tientallen kilometers lange front kwamen beide partijen 
uit hun loopgraven om elkaar in het niemandsland een 
gelukkig kerstfeest te wensen, er werd samen gegeten 
en op vele plaatsen zwegen de kanonnen dagenlang. In 
sommige gevallen duurde het zelfs wekenlang, tot ver 
in de maand januari van het nieuwe jaar, voordat de 
oorlogszuchtige legerleiding de soldaten weer zover 
kreeg om als voorheen op elkaar te gaan schieten... 

http://www.zuidplas.nl/
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Over deze gebeurtenis werd de indrukwekkende film 
‘Joyeux Noël’ (of: ‘Merry Christmas’) gemaakt. Een 
aanrader voor wie ‘m nog niet heeft gezien! 

 

 

Nieuwkomer 
Beste lezer, 
 
Dit SAZ Magazine is afgelopen jaargangen telkens 

keurig samengesteld door Theo de Jongh. Hij gaat ons 

echter verlaten, vanwege een verhuizing naar de 

gemeente Dronten, zoals u ook in het vorige nummer 

heeft kunnen lezen. Dat betekende ook dat het 
SAZ-bestuur voor opvolging moest zorgen. Om 'de 

continuïteit van het magazine te waarborgen', zoals dat 

zo mooi heet. Zij kwamen daarvoor bij mij uit. Voor het 

vorige nummer hebben Theo en ik samen de 

eindredactie gedaan. Hij heeft mij goed ingewerkt en ik 

ben van plan om op de ingeslagen weg verder te gaan. 

Langs deze weg wil ik Theo nog eens bedanken voor de 

aangename manier waarop ik ben begeleid bij de 

eerste stappen op dit nieuwe pad. 

 
Hoogste tijd nu om mij even voor te stellen. Ik ben 
Peter Schilthuizen, 58 jaar, woon in Nieuwerkerk aan 

den IJssel sinds 1990 en ben bij velen bekend van mijn 
werk in het verleden voor het huis-aan-huisblad Het 
Kanaal en de kabelkrant Blad TV. Inmiddels heb ik sinds 
april 2013 een eigen tekst- en fotobureau, Peter 
Publishing genaamd, en werk ik onder andere voor 
opdrachtgevers als het Algemeen Dagblad, De Oud-
Rotterdammer, De Oud-Utrechter en diverse bedrijven 
die op zoek zijn naar een tekstschrijver voor brochures, 
nieuwsbrieven, artikelen, enzovoorts.  
 
In mijn werk komt de doelgroep 50-plussers, waar ik 
inmiddels ook zelf toe behoor, steeds nadrukkelijker 
naar voren. Ik vind het een hele eer om nu ook voor 
deze lokale ouderenbond de handen uit de mouwen te 
mogen steken. Ook omdat ik SAZ vanaf de oprichting 
door Chris Nebelstein heb gevolgd en veel waardering 
kan opbrengen voor de tomeloze inzet van alle 
vrijwilligers die bij deze organisatie betrokken zijn om 
samen het leven van 50-plussers in Zuidplas te 
veraangenamen. Een mooi en belangrijk streven waar ik 
als 'nieuwkomer' graag een steentje aan wil bijdragen. 
 
SAZ Magazine zou natuurlijk niet kunnen bestaan 
zonder de inzet van de leden en anderen die regelmatig 
kopij aanleveren. Van onze apotheker tot de diëtiste en 
van ons bestuur tot leden die iets interessants te 
melden hebben. Ik hoop en vertrouw erop dat dit ook 
de komende tijd doorgaat, zodat we er telkens samen 
een mooi blad van maken. Rigoureuze veranderingen 
komen er niet, kan ik u nu al melden. Want eerlijk 
gezegd vind ik dat mijn voorgangers een prachtig 
medium hebben neergezet. Met veel plezier wil ik 
helpen dat voort te zetten! 
 

 
 

 

 
 

Drie kerstwensen voor een 

ieder die dit leest… 

 

Wat wel leuk zou zijn, is 
als u zelf ook bijdragen 
gaat leveren aan dit 
magazine. Samen kunnen 
we het blad immers nog 
leuker maken. Kom dus 
gerust met tips of 
suggesties en verhaaltjes! 
 
Peter Schilthuizen 
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 Liefde    

Vrede    

Vreugde 
 
 

 
 

Ik weet het, we zijn nogal hebberig!! 
 
In september 2018 hebben wij als bestuur een oproep 
gedaan voor het werven van nieuwe vrijwilligers. Zoals 
we toen lieten weten was het tekort aan actieve 
vrijwilligers erg nijpend geworden. De kans dat we niet 
konden uitbreiden met onze activiteiten was groot. 
Gelukkig hebben zich toch weer inwoners van de 
gemeente Zuidplas gemeld, die ons en u als lid van de 
vereniging wilden ondersteunen. 
 
We kregen er een kluscoördinator en enkele klussers 
bij. Ook zagen we een paar planners en chauffeurs zich 
aanmelden. We zijn hier heel blij mee. De grootste 
nood is voorbij. Maar uitbreiding van de bestaande 
vacatures is natuurlijk altijd nodig en mogelijk. Het kost 
u weinig en de dankbaarheid van de gebruikers is erg 
groot.  
 
We kunnen op allerlei fronten menskracht gebruiken, 
zowel op besturend, als coördinerend, als uitvoerend 
niveau. En in alle plaatsen van Zuidplas. Kijk op onze 
website wat alle activiteiten en services omvatten en 
waar u een rol zou willen vervullen. Of neem contact 
op!! 
 
Wit u zich hiervoor beschikbaar stellen, neem dan 
contact op met het bestuurslid vrijwilligerszaken, Paul 
Simon telnr. 06-50839561. Hij kan u meer informatie 
geven en /of een gesprek met u aangaan. 
 
Het bestuur en de leden zullen u met open armen 
ontvangen!!! 
 

 
 
 
 
 

10 % korting voor SAZ leden op uw 
aankoop bij Eureka bloembinders 
 

 
 

 

 
 

 

Lady’s Day Van Klooster Mode 

Donderdag 8 november om 9.45 uur vertrokken we 
met de bus vanaf het Raadhuisplein te Nieuwerkerk aan 
den IJssel richting Van der Klooster Mode te Boskoop. 
Er hadden zich voor deze dag 44 lady’s aangemeld 
(helaas op het laatste moment nog wat afmeldingen) 
Bij aankomst werden wij getrakteerd op koffie/thee 
met gebak (vanwege het 40-jarig bestaan). 
 

 
 
3 showdames: Annemiek, Ans en Truus showden onder 
leiding van Ladyspeaker Inge hun uitgebreide  
collectie.  
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Na de show werd de eenvoudige maar smakelijke lunch 
geserveerd. 
 
Hierna werd de groep in tweeën  gedeeld, de ene helft 
nam deel aan de bingo, er waren een paar kleine leuke 
prijsjes te winnen; de andere helft kon daardoor op een 
rustige manier in de winkel rondkijken, passen en 
bestellen.  
Aan het eind van de middag werden we nog 
getrakteerd op een ouderwets glaasje advocaat met 
slagroom. 
Om ongeveer 15.30 uur werden we uitgezwaaid en 
gingen weer (met of zonder nieuwe outfit) richting 
Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Uit de enthousiaste reacties kunnen we opmaken dat 
het een geslaagde en gezellige dag was. 

Renée Huizenga 

 

Weet u dat... 

…U lid kunt zijn van meerdere ouderenclubs, 

bijvoorbeeld zowel van de KBO/PCOB als van 

SAZ. Zo kunt u gebruik maken van alle 

contactmogelijkheden die er zijn. 

 

…De Algemene Verordening Gegevens 

bescherming (AVG) regels heeft opgesteld voor 

onze privacy en dat SAZ deze regels heeft 

ingevoerd. De procedures zijn t.z.t. te vinden op 

onze website. 

 

…We gestart zijn met Yoga en Fitnessgym, nu ook 

in Zevenhuizen. 

 

…U recht heeft op zorgbemiddeling via uw 

zorgverzekering. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld 

erg lang moet wachten op een behandeling of 

operatie, een zorgcoach voor u op zoek gaat naar 

het ziekenhuis of de behandelaar waar u eerder 

terecht kunt. Bel dus naar uw verzekering als dit 

aan de orde is.  

 

…SAZ, samen met de PCOB en de KBO, overleg 

voert met de gemeente, op verzoek van de 

gemeente. Zo kunnen wij de belangen van ons 

ouderen voor het voetlicht brengen. We hebben het 

dan over de ondersteuning van senioren in brede 

zin. Denk aan wonen, zorg, veiligheid, inkomen, 

digitalisering en zingeving. 

 

 

Theo de Jongh, bestuurslid en duizendpoot 

van SAZ 

                   

Voorzitter Ellie Ham spreekt Theo de Jongh toe. 

Op de vrijwilligersbijeenkomst van 22 november hebben 

we nu écht afscheid genomen van hem. Hij heeft SAZ 

méé groot gemaakt en deed dat met veel plezier. Hij 

heeft al zijn taken overgedragen aan anderen de laatste 

maanden. Dat is geweldig, want het was veel, namelijk: 

Penningmeester 

Coördinator klusservice / klusser 

Coördinator inspanning en ontspanning 

Nieuwsbrieven / magazine / website 

Allerlei voorkomende zaken 

Kortom een duizendpoot. Natuurlijk hebben we hem in 

het zonnetje gezet.  

 

Wij wensen Theo en zijn familie een zonnige en 

gezonde toekomst. Het ga jullie goed. 
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 Gré Hazenbroek, coördinator bewegen op 

muziek 
 

        
Gré Hazenbroek werd in het zonnetje gezet. 

 

Op de 22e hebben we ook Gré Hazenbroek in de 
bloemen gezet. 90 jaar is zij geworden. 
Ze is coördinator van bewegen op muziek en heeft haar 
sporen verdiend. Eerst als lid van soos 55+ vanaf 1993 
en daarna als penningmeester, waar ze de financiën op 
orde heeft gebracht. Vervolgens heeft ze de overgang 
naar de ANBO geregeld. En daarna naar SAZ. Een 
actieve dame. Aan haar kun je zien hoe goed bewegen 
is voor de mens. Ze heeft er plezier in en gaat graag 
met mensen om. Hopelijk is Gré nog heel lang 
coördinator.   
 

 

Veilig met financiën  
 

• Geef nooit uw eigen pinpas en pincode aan 

iemand mee, als u zelf niet meer in staat bent 

om te pinnen of geld te halen. Ook niet aan 

familie! Misbruik begint vaak met kleine 

bedragen die extra gepind worden of uit uw 

portemonnee worden gestolen. 

• Zorg dat er niet teveel geld op uw 

betaalrekening staat. Boek het extra geld over 

naar uw spaarrekening. 

• Vertrouw niet iedereen. Wees alert op mensen 

die ‘Ineens bevriend’ met u willen worden, uw 

vertrouwen winnen en vervolgens uw financiën 

gaan doen/misbruik maken van uw geld. 

 

Kijk naar mogelijke alternatieven en regel het op tijd: 

• Open een aparte rekening waar bijvoorbeeld  

€ 50,00 per week automatisch op gestort wordt en 

blokkeer wel de mogelijkheid om rood te staan. De 

pinpas en pincode van deze rekening kunnen dan 

gebruikt worden door familie voor het doen van uw 

boodschappen. 

• Laat iemand van zijn eigen rekening geld voor u 

pinnen (maar geen grote bedragen). U maakt 

vervolgens het bedrag over op zijn of haar rekening. 

• Leg vast (in bijvoorbeeld een ‘levenstestament’ wie 

uw financiën mag beheren als u het zelf niet meer 

(goed) kunt (door ziekenhuisopname /ziekte / 

ouderdom). U kunt dit via de notaris regelen. 

• Benoem ook iemand die de controle doet als 

iemand anders uw financiën beheert. 

• Heeft u geen familie/vriend die uw financiën kan 

regelen? Dan kunt u ook een professioneel 

bewindwoerder/mentor inhuren. Deze persoon 

regelt uw geldzaken en moet daar verantwoording 

over afleggen.  
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 Hoe krijg ik voldoende vezels 

binnen? 
 
Voedingsvezels (vezels) zijn belangrijke stoffen voor 
een gezonde spijsvertering. Ze dragen bij aan een 
verzadigd gevoel na het eten. Ook verminderen ze het 
risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en 
kanker. 
 

Hier zitten ze in: 

• Volkorenproducten zoals volkorenbrood,     

volkorenpasta en zilvervliesrijst 

• Groente 

• Fruit 

• Peulvruchten zoals bruine bonen, kikkererwten 

en linzen 

• Noten 

 

 

 

5 tips om meer vezels te eten 

1. Vervang wit brood, witte pasta en rijst door de 

volkoren variant 

Het zijn vooral de vezels uit volkoren graanproducten 

die de kans op ziekten verkleinen. Volkorenbrood, 

volkoren ontbijtgranen, volkorenpasta, zilvervliesrijst… 

ze zitten veel voller met vezels dan de witte varianten. 

2. Eet minimaal 250 gram groente per dag 

Groente kan altijd en overal. Niet alleen bij de warme 

maaltijd, maar ook bij het brood! 

3. Eet 200 gram fruit per dag 

Lukt het niet altijd om zoveel fruit te eten als je zou 

willen? 2 porties fruit per dag is aanbevolen. 

 

4. Kies vaker voor peulvruchten 

Bruine bonen, kidneybonen, linzen, kikkererwten, witte 

bonen, zwarte bonen, oogbonen: hun populariteit 

stijgt. En dat is terecht. Er zitten veel vezels in, en ze zijn 

een goede vleesvervanger Ze verdienen daarom een 

plek in ieders weekmenu.  

5. Eet elke dag een handje noten 

Elke dag een handje ongezouten noten is goed voor de 

gezondheid. Ze bevatten vezels en gezonde vetten. Eet 

ze tussendoor of voeg ze toe aan de salade, strooi ze 

over de pasta of door de stamppot.  

6. Drink voldoende 

Vezels binden vocht en houden zo de ontlasting soepel. 

Het is dus belangrijk dat je ook minimaal 1,5 liter per 

dag drinkt. 

Femke van Liere is diëtist in Nieuwerkerk aan den IJssel. 

Een bezoek aan de diëtist wordt vergoed vanuit de 

basisverzekering. 

Meer info: 010 – 75 10 584 

www.femkevanliere.nl 

Klusservice 

Op 18 oktober is het jaarlijkse overleg geweest van de 
klusservice van SAZ. Alle klussers komen dan bijeen om 
informatie en ervaringen uit te wisselen. We hebben 
inmiddels 7 klussers, 1 dame en 6 heren. Fijne, 
betrokken mensen. Wat een rijkdom. Ze zijn van alle 
markten thuis en eigenlijk kunnen ze ook met elkaar 
alle vragen wel op pakken en oplossen.  
En dat zijn er best veel; 8 á 10 per week. We hebben 
het dan over klusjes in en om het huis, klein 
tuinonderhoud en elektronische en computer vragen.  

 
Theo de Jongh, bestuurslid, heeft de klusservice 
opgestart en handen en voeten gegeven. Het staat als 
een huis. Zoals inmiddels al veel leden weten, gaat 
Theo verhuizen en dus ons verlaten. Heel erg jammer, 
maar mensen maken hun keuzes. En daar was toen 
Cees van Dijk. Hij meldde zich als nieuwe coördinator. 
Op de foto ziet u hoe Theo de klustelefoon officieel 
overdraagt aan Cees. Cees heeft er zin in. We hebben 
er afsluitend nog een glaasje op gedronken. Inmiddels 
is Cees lekker bezig. Hij doet het goed.                                                      

http://www.femkevanliere.nl/
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Theo de Jongh (rechts) draagt het stokje over aan Cees van 

Dijk. 

 

Wie is Cees? 

Ik ben 67 jaar en 45 jaar getrouwd met Anny en wij 
hebben samen 2 zonen. 
Wij wonen 40 jaar in Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Mijn werkzaamheden hebben veelal buiten 
Nieuwerkerk plaats gevonden. 
Ik heb een technische opleiding gevolgd in de 
dienstverlenende sector. 
 

 

 

www.karenstegman.nl 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Recept voor kerstkransjes 

Zelfgemaakte kerstkransjes zijn toch 

de allerlekkersten. En echt moeilijk 

om te maken is het niet.  Gaat u ook 

aan de slag? 

LEUK IDEE VOOR 
EEN KERSTCADEAU! 

 

Maak uw vader, 
moeder, oom, tante, 

broer, zus, neef, nicht, 
buurvrouw, buurman, 
vriendin of vriend een 
heel jaar lang lid van 

SAZ voor slechts 
                            

                             € 22,00 
 
De contributie is zelfs geldig voor een nieuw lid 

inclusief partner! 
 
 
 
 
 
 
 
* 

Ik voel mijn leeftijd niet. Om 

precies te zijn voel ik helemaal 

niets tot de lunch en daarna is 

het tijd voor mijn dutje. 

 
Uit: Verward….verstooid…..verbijsterd - het is 
slechts een Seniorenmoment …. 

 

http://www.karenstegman.nl/
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In twintig minuten kun je ze bereiden en het bakken 
kost ook 20 minuten. Dan heb je 25 heerlijke koekjes. 
Als je alles goed doet, tenminste… 
 

Wat hebben we nodig?  

 

*  200 gram bloem  

*  1/4 theelepel zout  

*  100 gram witte basterdsuiker  

*  150 gram koude boter  

*  1 theelepel citroensap  

*  1 ei  

*  grove rietsuiker  

*  geschaafde amandelen  

*  wat extra bloem om het werkblad te bestuiven 

 

Hoe gaan we te werk?  

 
Bekleed een bakplaat met bakpapier, scheid het ei.  
 
Zeef de bloem met het zout boven een kom. Voeg hier 
de halve eidooier, de suiker, boter en het citroensap bij. 
Kneed dit door elkaar zodat er een mooie deegbal 
ontstaat.  
 
Verpak het deeg in plasticfolie en laat het 30 minuten 
rusten in de koelkast.  
 
Verwarm de oven voor op 175ºC.  
 
Rol het deeg op een met bloem bestoven werkblad uit 
tot ongeveer 3 a 4 mm dik.  
 
Steek met een uitsteekvormpje de kransjes uit en steek 
met een klein rond vormpje het middelste rondje uit de 
kransjes. Leg de koekjes naast elkaar op de bakplaat.  

Meng de overgebleven halve dooier met het eiwit en 
bestrijk de koekjes hiermee.  
 
Bestrooi de koekjes met grove rietsuiker en geschaafde 
amandelen.  
Plaats de bakplaat in het midden van de oven en bak de 
koekjes in 15 tot 20 minuten goudbruin.  
 
Laat de koekjes na het bakken afkoelen op een rooster. 
 

Eet smakelijk! 

 

 

 

Winkelcentrum Dorrestein Nieuwerkerk aan den IJssel 
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 Levende Kerststal 

De decembermaand is de maand van de Kerstsfeer. Op 
menig plek in ons land kun je nog een echte Levende 
Kerststal vinden. Er zijn hele mooie bij, zoals die in de 
Sint Jan in 's-Hertogenbosch bijvoorbeeld. Wie het 
dichter bij huis wil zoeken, kan terecht in… 
Moordrecht! 
 
Sinds 1983 wordt door de rooms-katholieke kerk Sint 
Johannes Onthoofding aan het Oosteinde in een 
schuurtje achter de kerk een Levende Kerststal 
georganiseerd. De kerkgemeenschap zoekt ieder jaar 
weer naar een echtpaar dat recent een baby heeft 
gekregen die als kerstkindje kan fungeren. Zelf figureert 
het echtpaar dan als Jozef en Maria.  
 
Bezoekers kunnen tijdens vaste uren op Eerste en 
Tweede Kerstdag, van 14.30 tot 16.30 uur, een kijkje 
komen nemen bij het tafereeltje in de onverwarmde 
schuur. De kinderboerderij In de Krom levert de ezels. 
Een particulier zorgt voor schapen. Een os ontbreekt. 
Vroeger was die er wel, maar nadat een keer vanwege 
de MKZ-crisis vervoer van runderen verboden werd, is 
de os niet meer teruggekeerd. 
 
In als die jaren bleef de stal slechts één keer leeg bij 
gebrek aan echtparen met een baby die wilden 
meedoen. Dat betekent dat al meer dan 130 echtparen 
meededen aan dit mini-evenementje in Zuidplas. 
Tegenwoordig wordt aan de Levende Kerststal ook een 
kindgerelateerd goed doel verbonden. Organisator 
Govert van der Weijde, die ooit zelf met z'n vrouw het 
eerste Jozef en Maria-koppel vormde, heeft beloofd dat 
de Levende Kerststal blijft bestaan zolang het schuurtje 
achter de kerk blijft staan. 
Een leuk uitstapje voor wie er tijdens de Kerst even uit 
wil! 

 
 

Ieder jaar speelt in Moordrecht een echtpaar met baby voor 
Jozef en Maria met het kinderke Jezus. En de herdertjes zijn er 
natuurlijk ook. 

 

 
Het kindeke Jezus trekt jaarlijks veel bekijks tijdens de 

Levende Kerststal. 

 
 
Een complot bedreigt ons en het gebeurt 
in ons eigen land !!!!  

 
We moeten dit onmiddellijk stoppen! 
 
Heb je gemerkt dat de trappen elke dag steiler worden? 
De boodschappen worden steeds zwaarder en de 
afstanden steeds groter.  
Gisteren ging ik de deur uit en was verbluft hoe lang 
onze straat is geworden! 
En de mensen houden steeds minder rekening met 
elkaar, vooral de jongeren. Ze fluisteren de hele tijd! Als 
je ze vraagt luider te spreken, blijven ze wat ze zeggen 
herhalen tot ze er rood van worden. Je ziet alleen hun 
lippen bewegen. 
Wat denken ze wel, dat ik een liplezer ben? 
 
Ik vind ook dat de mensen veel jonger zijn dan ik was 
op  die leeftijd. Aan de andere kant zien mensen van 
mijn leeftijd er een stuk ouder uit dan ikzelf.  
Onlangs zag ik een oude bekende en die is zo oud 
geworden dat zij mij niet eens herkende! 
 
Ik zat aan haar te denken toen ik mijn haar kamde en in 
de spiegel mezelf zag. En, ECHT WAAR, zelfs spiegels 
zijn niet meer zoals ze vroeger waren. 
De zwaartekracht is de laatste dertig jaar ook flink 
toegenomen. Ik merk het vooral bij het opstaan vanaf 
de bank. 
 
En iedereen rijdt zo vreselijk hard tegenwoordig.  
Je riskeert zo'n beetje je leven als je vlak voor die jonge 
mensen de snelweg oprijdt. En als ik ze in mijn 
achteruitkijkspiegel met gierende remmen zie 
slingeren,kan ik wel zeggen dat hun remmen wel 
uitzonderlijk snel zullen slijten.  
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Ook de kledingfabrikanten maken er maar een potje 
van. Waarom is maat 38 of 40 ineens 46 of 48 
geworden? Denken ze soms dat niemand het merkt? 
De fabrikanten die de weegschalen maken doen al net 
zo vreemd. Denken ze echt dat ik "geloof" dat ik weeg 
wat ik daarop zie? Ha!  Ik zou nooit zoveel willen 
wegen! Wie denken die fabrikanten eigenlijk voor de 
gek te houden? 
 
Ik wilde iemand bellen om te vertellen wat er allemaal 
gebeurt maar zelfs de KPN zit in het complot. Ze maken 
de cijfers en letters in het telefoonboek zo klein dat 
niemand ooit meer een nummer kan vinden! 
 
Het enige wat ik nog kan doen is deze boodschap door 
te sturen: 
WE WORDEN AANGEVALLEN! 
Er moet hoog nodig iets gedaan worden anders zal 
iedereen deze verschrikkelijke mensonterende 
praktijken ondervinden. 
 
Alstublieft, geef deze boodschap zo snel mogelijk  aan 
iedereen van boven de 50, zodat dit onmenselijke 
complot gestopt kan worden. 
  
PS: Ik stuur dit bericht in een groot lettertype want met 
de tekst op mijn computer is ook iets vreemds. Het is 
kleiner dan het vroeger ooit was. 

 

 
 
10 % korting voor SAZ leden op uw 
aankoop bij Vishandel Michel Heinen 
 

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

 

 

                  

 
 
 
Een collectieve verzekering voor iedereen!  
Dus ook voor leden van Senioren Actief Zuidplas  
 
Als u ouder wordt, verandert uw zorgbehoefte. VGZ 
begrijpt dat. Daarom hebben wij met VGZ afspraken 
gemaakt over een collectieve zorgverzekering met 
vergoedingen waar u echt iets aan hebt. Zoals een 
Cursus Valpreventie door erkende trainers bij u in de 
buurt. En een ruime vergoeding van mantelzorg.  
 
Aantrekkelijke kortingen  
Naast ruime vergoedingen krijgt u bij VGZ een 
aantrekkelijke korting op uw premie. Via Senioren 
Actief Zuidplas is uw korting:  
 
• 8% op de basisverzekering  

• 10% op de aanvullende verzekeringen  

• 5% op de Alles-in-1-vitaalpakketten  
 
Stel zelf uw zorgpakket samen  
Met een collectieve zorgverzekering bij VGZ maakt u 
zelf uw keuzes. Bijvoorbeeld over uw aanvullende 
pakket of over de hoogte van uw eigen risico. Dat regelt 
u helemaal zelf of met de VGZ keuzehulp: 
www.vgz.nl/help-mij-kiezen. Zo bepaalt u zelf de 
hoogte van uw premie.  
 
U bent altijd welkom  
Ongeacht uw leeftijd of gezondheid kunt u altijd bij VGZ 
terecht. Wilt u ook profiteren van de voordelen van de 
collectieve zorgverzekering van VGZ? Meld u dan 
uiterlijk 31 januari aan op www.vgz.nl/18247.  
 
Belangrijk: zeg dan wel uw huidige zorgverzekering op 
vóór 31 december 2018. Sluit u voor 31 december 2018 
een VGZ Zorgverzekering af, dan regelt VGZ de 
opzegging van uw huidige zorgverzekering. Wel zo 
makkelijk.  
 
Meer informatie  
Bekijk alle voordelen op www.vgz.nl/18247. Of bel 

0900 – 0750 (normaal tarief). 

 

 

 

 

 

 

SAZ KORTING OP VGZ 
ZORGVERZEKERING 

http://www.vgz.nl/18247
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Het zal je maar gebeuren! 
(belevenis van een lid van SAZ) 
 
Op 22 november ging ik uit rijden met mijn 
scootmobiel met een paar kennissen.  Door een 
oneffenheid in de weg verloor ik de macht over het 
stuur en belandde ik in een sloot. Twee omstanders 
hebben mij en de scootmobiel uit de sloot getrokken. 
De scootmobiel werd voor reparatie opgehaald. Weer 
thuis en in droge kleding, besefte ik dat de penning van 
Brenda ‘mijn hondje’ aan de ring van het contactslot 
zat. Ik was/ben daar erg aan gehecht. Brenda heb ik 16 
jaar gehad.  
Ik vertelde deze gebeurtenis bij Parento waar ik altijd 
door Arie Kriek (chauffeur van SAZ) wordt gebracht. 
Arie is toen op onderzoek uitgegaan. Hij heeft de firma 
benaderd die mijn scooter heeft opgehaald en waar hij 
contacten mee heeft. In Rotterdam, Zoetermeer en 
Houten zijn er mensen mee aan de slag gegaan en zie 
woensdag 26 oktober kwam het verlossende woord. De 
penning was gevonden en zal opgestuurd worden. Wat 
ben ik blij dat ik hem weer terug heb. Arie, nog bedankt 
voor je inspanningen.  
 
Groet, Arie van Campenhout 

 

 
Arie van Campenhout (links) en zijn chauffeur Arie 

Kriek. 

 

 
 

 
 

 

  
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 € 2,50 per deelnemer 
 
Klaverjassen 
Speel wisselend met elkaar met klaverjassen. 
Dinsdag 14:00 uur  
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 De Meander - Boslaan 1  
Nieuwerkerk aan den IJssel  
Info: 06 - 21 50 27 27 
De deelname per keer kost voor SAZ-leden € 1,25  
voor 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 per keer kost voor SAZ-leden € 1,25  
voor 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% 
 
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% 
 
Fitnessgym Zevenhuizen (nieuw) 
Onder leiding van een gediplomeerd medisch 
fitnessinstructeur 
Maandag  van 10.00 uur tot 11.00 uur 
€ 3,50 per les, leden ontvangen 15% korting 
Locatie: Dorpshuis Swanla 
Burgemeester Klinkhamerweg 86 
Zevenhuizen 
Info 06 10690916 of email naar 
info@teaminspanning.nl 
 
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 
Yoga Zevenhuizen (nieuw) 
Dinsdag  van 10:30 tot 11:30 uur. € 3,50 per les, leden 
ontvangen 15% korting 
Locatie: Dorpshuis Swanla 
Burgemeester Klinkhamerweg 86 
Zevenhuizen 
Info 06 - 10690916 of email naar 
info@teaminspanning.nl 
 
Yoga Nieuwerkerk a/d IJssel 
Door inspanning ontspannen en luisteren naar uw 
eigen lichaam. 
Dinsdag om 9:30 en 10:45 uur 
Yogahuis - Dorpsstraat 32d  
Nieuwerkerk aan den IJssel 
Info: 06 – 37 20 31 48 
De deelname bedraagt omgerekend € 4,00 per les, 
waarbij SAZ-leden een korting krijgen van 15% 
 
 

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 
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 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

mailto:info@teaminspanning.nl
mailto:info@teaminspanning.nl
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Senioren Actief Zuidplas 
Postbus 103 - 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel 

Telefoon: 0180 - 31 91 04     E-mail: info@sazuidplas.nl 
KvK 40465444         Rabobank NL10RABO 0307690180 

www.sazuidplas.nl 
 

 

http://www.sazuidplas.nl/



