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Voorwoord

Geachte lezer,

H

oe gaat het met u? Is het leven nog een

beetje leuk en kunt u er invulling aan geven?
We missen elkaar hé?!

We kunnen nog steeds niet echt doen wat we willen.
Jammer, die anderhalve meter is een forse
belemmering.
Als dit magazine bij u terecht komt is er misschien
weer het een en ander veranderd. We hopen in
ieder geval dat in september er toch wat méér kan
en we misschien weer over kunnen gaan tot de leuke
activiteiten die het leven aangenamer maken.
Het bestuur heeft wel besloten, de algemene Leden
Vergadering dit jaar niet op de normale manier
plaats te laten vinden. Het kan niet onder de huidige
regelgeving. Natuurlijk heeft u wel recht op inspraak
en medezeggenschap. Daarom in dit magazine een
pagina die eraan gewijd wordt en ook onze
secretaris refereert eraan. U kunt onder anderen
kenbaar maken of u nog tevreden bent over het
huidige beleid. We hopen volgend jaar weer bijeen
te kunnen komen en er een gezellige bijeenkomst
van te kunnen maken. Daarnaast bestaat SAZ 5 jaar
in 2021. We hopen toch echt dit met elkaar te
kunnen vieren.
Overigens heeft de viering van 75 jaar bevrijding dit
jaar wel een rafelig randje gekregen, door alle
belemmeringen die we ervaren.
In dit magazine een artikel over de Adviesraad van
Ouderen. Zij staan sterk voor ons senioren. Ook rond
Covid 19/Corona laten zij zich horen. Fijn dat er
mensen zijn die denken voor ons allen.
En dan de vakantietijd, ook een beetje anders dan
anders. Veel Nederlanders bleven in eigen land en
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Inhoudsopgave

Onze sportactiviteiten liggen toch altijd al stil in de
zomerperiode. Medio september hopen we aan alle
eisen te kunnen voldoen om weer op te starten na
lange tijd, daar waar dat kan. Het zal wel flink
spierpijn opleveren bij alle sporters. De sportschool
waar ik zelf altijd heen ga is alweer een poosje open.
We sporten buiten en ik vind dat heerlijk. Alleen, in
dit kikkerland moeten we soms hardlopen om de
regen vóór te zijn. We willen er wel voor zorgen, dat
als u straks weer gaat sporten, dit altijd door kan
gaan.
Voor wat de spelactiviteiten betreft. Het blijft
moeilijk om dat op een goede manier plaats te laten
vinden. Kaarten op 1,5 meter van elkaar is niet te
doen en onze breiclub is (te) groot. Bovendien staat
de Meander nog steeds niet veel bezoekers toe. Wij
blijven vinger aan de pols houden en zodra er meer
mogelijk is, wordt u geïnformeerd door uw
teammanager of coördinator.
Het lijkt er wel op dat er een tweede breicafé kan
starten in Zevenhuizen. Dit begint met enkele
deelnemers, waardoor we de 1,5 meter kunnen
hanteren.
Ook lijkt het erop dat we een Repair café op kunnen
gaan starten in Dianthus. Wanneer ik dit schrijf is het
in onderhandeling. Daar is een ruime zaal. De ruimte
in Koffie Enzo was al krap vóór corona en is niet
meer bruikbaar voor dat doel. In de Hart van Holland
krant kunt u de nieuwe start van Repair café
Nieuwerkerk aan den IJssel lezen als het zover is.
Tot nu toe heb ik weinig gehoord over zieke mensen
onder onze leden en ik hoop oprecht dat dit zo blijft.
En verder; houdt moed mensen. Het komt weer
goed, al zal het tijd kosten.
Warme groet, uw voorzitter,

Ellie Ham – Onderwater

Van de secretaris
Algemene Leden Vergadering – Jaarverslag 2019

I

n de teksten van de voorzitter hebt u kunnen

lezen hoe wij door de corona rekening en
verantwoording over het jaar 2019 aan u af
willen leggen dit jaar. Met hopelijk uw
noodzakelijke goedkeuring voor ons beleid en uw
instemming met de benoemingen. Dat hoef ik dus
niet te herhalen.
Ik wil hier volstaan met een paar belangrijke puntjes
uit het Jaarverslag 2019 (op te halen van onze site of
bij mij op te vragen).
1)We zijn in 2019 weer verder gegroeid. Eind 2018
684 leden, eind 2019 staat de teller op 801 leden,
waarvan 604 hoofdleden (dit zijn de betalende
leden). Op moment van schrijven van dit jaarverslag
(begin augustus 2020) hebben we, ondanks corona,
863 leden.
2) In 2019 onder de paraplu van SAZ zijn toegevoegd
het SAZ-Repaircafé in Nieuwerkerk en Moordrecht
onder de enthousiaste leiding van Peter Rommens
en de inzet van reparateurs. Halverwege 2020 is ook
in Zevenhuizen een Repaircafé gestart.
Wegens de teruglopende deelname aan de
Telefooncirkel hebben we moeten besluiten om
deze te beëindigen waarbij zorggedragen is dat de
weinige deelnemers toch een alternatief hebben
gekregen. Kijkt u ook eens naar de (korte) verslagen
van alle activiteiten in ons Jaarverslag.
3) Parallel aan de groei van de activiteiten is
gelukkig ook het aantal vrijwilligers in 2019
gegroeid. Zonder hun inzet en enthousiasme
kunnen we als SAZ echt niets. Iets voor u? Vele
handen maken licht werk!
4) Heel belangrijk is geweest dat we in 2019 onze
eigen huisvesting aan de Mezendaal 254 als huurder
hebben kunnen betrekken. Vooral Vervoer is hier op
werkdagen van 10-12 uur aanwezig. Dank aan de
gemeente Zuidplas voor de financiële
ondersteuning om dit mogelijk te maken. Zo’n eigen
plek van de SAZ is gebleken van zeer grote waarde
te zijn voor onze waaier van activiteiten.
5) Op 9 mei 2019 is de Algemene Leden Vergadering
over 2018 gehouden. De notulen hiervan treft u ook
weer aan op onze website onder Downloads.
Het bestuur bestaat eind 2019 formeel uit:
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de vakantielanden zijn stil en men snakte daar naar
alle toeristen om de economie weer een beetje te
laten floreren.

Na 9 mei is de taak van secretaris successievelijk
volledig overgenomen door de 2de secretaris en
heeft de beoogd 2de secretaris haar taken op zich
genomen.
Mevr. Renée Huizinga heeft per 1 januari 2020 om
persoonlijke redenen haar bestuursfunctie
neergelegd. Dhr. Ben van den Bos heeft haar taak
als Teammanager Inspanning overgenomen.
Het bestuur heeft in 2019 gemiddeld om de vier á
vijf weken vergaderd.
We hopen dat we in de rest van het jaar 2020 zo
snel mogelijk het corona virus achter ons kunnen
laten, waardoor we onze activiteiten weer volop
kunnen ontplooien. Dat zal ons dan ook in staat
stellen om in 2021 ons vijf jarig bestaan zonder
restricties te kunnen vieren.

Siem Griffioen

Agendapunten en hoe te behandelen:
- Vaststellen van de Notulen van de Algemene
Ledenvergadering van 9 mei 1919. U vindt
deze op de website of u kunt ze opvragen.
- Verslag over 2019 door de secretaris. Dit
vindt u in dit magazine.
- Kort financieel verslag over 2019 door de
penningmeester. Dit vindt u ook in dit
magazine. De uitgebreide versie kunt u
opvragen.
- Verklaring van de kascommissie. De
kascommissie is op 13 augustus
bijeengeweest. De commissie heeft
ingestemd met de financiële verantwoording
zoals deze door de penningmeester is
voorgelegd aan hen.
- Decharge van het bestuur voor het beleid
over 2019. Dit wil zeggen dat u akkoord gaat
met het gevoerde beleid van het bestuur in
2019 en dat daarmee het jaar (financieel) is
afgerond.
Mocht u het met een van de voorgaande zaken niet
eens zijn, wilt u dit dan melden aan de secretaris
vóór 14 oktober 2020.

Secretaris
-

Verantwoording van het
bestuur van Senioren Actief
Zuidplas aan de leden (In
plaats van Algemene Leden
Vergadering (ALV) 2020
Geachte leden,
Omdat de situatie rond Corona niet toelaat dat we
als grote groep bijeenkomen, heeft het bestuur het
volgende besluit moeten nemen: Er zal in 2020 geen
Algemene Leden Vergadering plaatsvinden. In plaats
daarvan zullen we u in dit magazine zo goed mogelijk
informeren. Via de website van SAZ
(sazuidplas.nl/vereniging/downloads) kunt u
aanvullende informatie vinden of u kunt de
secretaris hierom vragen
(secretaris@sazuidplas.nl/06-27192690). Natuurlijk
vinden wij dit vervelend. U hebt er recht op
geïnformeerd te worden. U zult echter ook begrijpen
dat dit even niet anders kan.

-

-

-

-

-

Bestuursverkiezing:
De heer Harry Scheffers is afgetreden
wegens verhuizing.
Mevr. Reneé Huizenga is afgetreden om
persoonlijke redenen.
De huidige bestuursleden mevrouw Ellie
Ham, de heer Siem Griffioen, de heer Aad
Stuivenberg, mevrouw Joke Noordijk en de
heer Paul Simon zijn allen herkiesbaar. Wij
vragen uw goedkeuring daarvoor.
Kandidaten voor een bestuursfunctie
worden uitgenodigd zich te melden bij de
voorzitter (06-51048254).
Verkiezing van de kascommissie.
De huidige kascommissie bestaat uit Adrie
de Volder en Chris Nebelstein. Het bestuur
hoopt dat beide commissieleden willen
blijven en dat de leden hiermee instemmen.
Kandidaten voor deze functie worden
uitgenodigd zich te melden bij de
penningmeester telnr. 06-53515426.
Onze doelstellingen voor 2021:
Voortgang van het huidige beleid. Dat wil
zeggen dat we zoveel mogelijk mensen
willen bereiken met onze activiteiten en
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voorzitter: mevr. Ellie Ham – Onderwater
secretaris: dhr. Harry Scheffers
2de secretaris sinds 9 mei: dhr. Siem Griffioen
penningmeester: dhr. Aad Stuivenberg
bestuurslid: dhr. Paul Simon
beoogd 2de secretaris: mevr. Joke Noordijk

-

10 % korting op uw aankoop met uw
ledenpas bij Eureka bloembinders

Heeft u ideeën of opmerkingen of bent u het ergens
niet mee eens. Laat het vooral horen.
Het jaarverslag, huishoudelijk reglement,
verenigingshandboek en het organigram vindt u,
naast de andere genoemde stukken, op onze
website of kunt u opvragen.
Het bestuur van SAZ; Ellie Ham-Onderwater
(voorzitter,) Siem Griffioen (secretaris), Joke
Noordijk (tweede secretaris), Aad Stuivenberg
(penningmeester), Paul Simon (bestuurslid
algemene zaken)

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!

www.karenstegman.nl

Op vertoon van uw SAZ-ledenpas ontvangt u 15%
korting bij een lunch (excl. Dranken) bij:
Eetcafé Rustwat – Kortenoord 1 – Nieuwerkerk aan
den IJssel – telefoon 0180 -31 40 60
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diensten en daar plezier aan beleven (in de
hoop dat deze snel weer allemaal plaats
vinden).
De contributie van € 25,00 per woonadres
(hoofdlid en/of partnerlid) blijft hetzelfde in
2021.
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ook nodig, want tegelijkertijd zullen we ook steeds
meer ouderen gaan zien die hulpbehoevend worden.

ADVIESRAAD VAN OUDEREN CAMPAGNE:
DE WAARDE VAN OUDER WORDEN

De Raad van Ouderen heeft 10 kern
aandachtspunten aangedragen waaraan gewerkt zou
moeten worden:

INLEIDING
Op 11 oktober 2018 heeft Hugo de Jonge, de
minister van VWS, de Raad van Ouderen
geïnstalleerd. De Jonge vertelde: ‘Je kunt eindeloos
over ouderen praten maar je kunt je beter door hen
laten adviseren. We praten nog te veel over ouderen
als object van zorg terwijl ze steeds langer vitaal zijn
en een onderdeel van de samenleving vormen’. De
Raad bestaat uit ouderen die de minister adviseren
in het kader van het Pact voor de Ouderenzorg;
gevraagd en ongevraagd.
De leden zijn aangedragen door de netwerken en
organisaties van het consortium Beter Oud. Wat ze
allemaal met elkaar gemeen hebben is dat ze verder
kunnen kijken dan hun eigen verhaal, maar ook het
verhaal van hun achterban kunnen meenemen in
hun adviezen.
ADVIESVRAAG
Op 11 oktober heeft de minister aan de Raad van
Ouderen de volgende vraag gesteld: Hoe geven we
zo goed mogelijk invulling aan de campagne
herwaardering van ouderen? In het Regeerakkoord
is opgenomen dat er een campagne herwaardering
ouderen komt. Hoe zorgen we ervoor dat niet alleen
de kwetsbaarheid van ouderen wordt gezien?
Ouderen passen op hun kleinkinderen, doen
vrijwilligerswerk, zetten zich in voor de samenleving.
Hoe zorgen we ervoor dat die kant ook wordt
gezien? En hoe zorgen we ervoor dat ouderen (en
hun omgeving) zich voorbereiden op het ouder
worden?
In 2030 zullen er 2,1 miljoen ouderen zijn. De Jonge
vertelde op 11 oktober 2019: ‘Die groei confronteert
ons met een enorme uitdaging. We moeten onze
samenleving voorbereiden op een toekomst waarin
een substantieel deel van onze inwoners uit ouderen
bestaat. Wat betekent dat voor de organisatie van
de zorg als we tegelijkertijd te maken krijgen met
een kleinere beroepsbevolking? De overheid kan dat
vraagstuk nooit alleen oplossen. Daar hebben we de
hele samenleving voor nodig, ook het bedrijfsleven
en de maatschappelijke organisaties. Maar er liggen
ook mooie kansen natuurlijk: we krijgen steeds meer
mensen die niet meer fulltime in het arbeidsproces
zitten, maar die wel vitaal zijn. Een heel nieuwe
spilgeneratie in onze samenleving die een actieve
bijdrage aan die samenleving kan leveren. En dat is

1. OUDER WORDEN IS EEN VOLWAARDIGE
FASE IN HET LEVEN
(Ouderen worden nog te vaak als kostenpost
gezien)
2. VOORBEREIDEN OP HET OUDER WORDEN
(De regie bij ouderen zelf laten)
3. MEER AANDACHT VOOR DIVERSITEIT BIJ
OUDEREN
(Denk aan leeftijdscategorieën, afkomst,
geaardheid)
4. BIJDRAGE VAN OUDEREN ONMISBAAR VOOR
SAMENLEVING
(Denk aan het vele vrijwilligerswerk)
5. VEERKRACHT VAN OUDEREN
ONDERSTEUNEN
(Ervoor zorgen dat er psychische hulp en
ondersteuning voor handen is)
6. DIGITALE VAARDIGHEDEN ONDERSTEUNEN
7. LEVENSEINDE UIT DE TABOESFEER HALEN
(Het gesprek moet gevoerd kunnen worden)
8. HULP EN ONDERSTEUNING VAN OUDEREN
ONDERLING
(B.v. samenlevingsvormen)
8. VERBINDEN VAN GENERATIES EN
INTERGENERATIONEEL LEREN
(Jong en oud, oud en jong samen)
9. POSITIEVE BEELDVORMING
Raad van Ouderen, 31 januari 2019
https://www.beteroud.nl/beteroud/media/docume
nts/Advies_Raad_van_Ouderen_campagne_herwaar
dering_ouderen.pdf
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Ouderen worden belangrijker!!

Hebt u dat ook wel eens meegemaakt? Je bent
druk, moet veel regelen en daardoor een beetje
kortaf of geïrriteerd. Niet goed, maar dat gebeurt
wel eens. Niets menselijks is ons vreemd.
Het is de kunst om dan toch even anders te
reageren naar anderen dan voor de hand ligt. Het is
een kleine moeite met soms veel impact.
Eerder heb ik wel verteld dat ik manager/directeur
ben geweest van zorgcentra.
Op een dag zouden we een vrijwilliger in het
zonnetje zetten, die zich al 25 jaar inzette voor een
van die zorgcentra. Ze deed er allerlei klussen zoals
bezoekjes aan mensen, helpen bij de maaltijden en
op de dagverzorging. Ze was dus heel waardevol en
we wilden haar een leuke ochtend bezorgen. Ze had
één dochter en die zou ook komen met haar twee
kinderen.
Om 10.00 uur, afgesproken tijd want koffietijd, zat
de hele zaal vol met alle bewoners en koffie met
gebak werd rondgebracht. De betreffende mevrouw
zat op het podium en ik had een speech voorbereid.
Het was gezellig rumoerig. Ik babbelde dus wat met
de mevrouw maar na een kwartier wilde ik toch
beginnen. Er was ook veel personeel en zowel zij als
ik moesten ook weer aan het werk.
Ik raakte wat geïrriteerd (waarom komt de dochter
niet op tijd) en ben toen maar begonnen met de
speech, waarna bloemen en cadeaus zouden worden
gegeven door bewoners aan betreffende vrijwilliger.
Na zo’n 10 minuten kwam de dochter gehaast
binnen. Ik zag dat, heette haar van harte welkom,
vertelde dat we vast waren begonnen en vroeg
iemand haar koffie en gebak te geven, zo ook de
kinderen iets te drinken. Ik reageerde dus anders
dan ik me voelde (het moest een feestje zijn).
Daarna gingen we verder. Het werd een heel gezellig
samenzijn waarbij de betreffende mevrouw zich zeer
gewaardeerd voelde.
Aan het einde van de ochtend zat ik nog even na te
praten met mevrouw en de dochter en toen vertelde
de dochter mij het volgende; “Ik vond het zo akelig
dat ik te laat kwam, er stond een flinke file die ik niet
had voorzien. Ik zat op hete kolen want ik wilde
graag op tijd zijn voor mijn moeder. Ik was zo
opgelucht toen u mij welkom heette. Er viel een last
van mij af”.

Leerpuntje dus: Ik had er geen idee van dat mijn
woorden deze mevrouw zo blij maakte. Want ik was
eigenlijk wat kribbig. Maar het gaf me een fijn
gevoel. En het leerde me dat je voorzichtig moet zijn
met oordelen.
Maar ook het verhaal van een taxichauffeur. Hij
wilde zijn laatste dienst zo snel mogelijk afronden,
maar heeft een oudere dame in de auto die een
omweg wil maken. Met enige tegenzin voldoet hij
toch aan haar verzoek. Aan het einde van de rit blijkt
zijn passagier naar een verpleeghuis te verhuizen
met niets dan haar koffer en een doos vol foto’s.
Door even de tijd te nemen en langs haar favoriete
plekken te rijden vol herinneringen, had hij haar een
cadeau van onschatbare waarde gegeven. Terwijl hij
haar verzoek bijna had afgewimpeld. Hij was heel blij
het gedaan te hebben.
Dat zet dus aan het denken. In welke situatie bent u
wel eens beland, waar u door een kleine actie voor
iemand een groot verschil hebt gemaakt? We
horen graag uw verhaal. Stuur of mail dit aan onze
secretaris en we plaatsen het in dit blad. Dank u
wel alvast.
Ellie Ham

Recept
Wortel-pastinaaksoep met gember en
sinaasappel (4 personen)
Benodigdheden:
- 1 flinke eetlepel boter
- 1 middelgrote ui
- 2 kleine tenen knoflook
- 1 flinke eetlepel vers geraspte gember
- 300 gr (winter)wortelen
- 300 gr pastinaken
- zout, peper
- 1 liter kippen- of groentebouillon (van blokjes)
- scheut droge sherry of droge witte wijn
- sap van 1 kleine sinaasappel
Bereidingswijze:
1. Maak de wortel en pastinaak schoon en snij in
stukjes
2. Pel en snipper de ui en knoflook. Rasp de gember
3. Smelt de boter in een grote soeppan en fruit
hierin de ui, knoflook en de gember
4. Voeg daarna de wortel- en pastinaakstukjes toe en
bak ze voor vijf minuten mee
5. Blus af met de sherry of witte wijn
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Het zijn de kleine dingen die
het doen

Eet smakelijk

Ik geef de pen door aan…
Voor Gert, Casper en Jan is het tegenwoordig
minder ver naar hun Repair café. Deze vrijwilligers
van het eerste uur wonen in Zevenhuizen. Voor de
pen, vroeg SAZ-magazine naar hun bezigheid als
vrijwilligers.
Alle drie de mannen zaten in hun werkzame leven in
de techniek. Jan voornamelijk als lasser en
installateur bij bedrijven. Op jonge leeftijd begon hij
met werken en leerde al doende en via cursussen.
Net als Casper die ook jong begon en uiteindelijk
beheerder werd bij de provincie Zuid-Holland. Gert
daarentegen deed eerst mts en hts-elektrotechniek
voor hij elektronicaspecialist werd en vooral werkte
aan complexe systemen in kassen, op schepen en in
treinen.

Casper
Casper begon in de klussendienst bij de SAZ. Toen hij
van het Repair café hoorde wilde hij er dat direct bij
doen. Aangezien zijn moeder coupeuse was, stond er
thuis altijd de naaimachine op tafel. Met weinig
moeite repareert hij in het Repair Café nog steeds
naaimachines. Of klokken, broodplanken, elektrisch
gereedschap.
Zowel Gert als Jan zijn nog niet gepensioneerd maar
vanwege omstandigheden gestopt met werken. Voor
Gert was dat direct de aanleiding om zich aan te
melden bij een Repair Café. Hoewel hij thuis volop
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6. Giet de bouillon erbij en breng aan de kook. Laat
de soep afgedekt 15 minuten zachtjes koken
7. Roer het sinaasappelsap erdoor en laat nog 5
minuten op een laag vuur meekoken
8. Pureer zo nodig de soep met een staafmixer
9. Voeg naar smaak zout en peper toe (let op door
de gember kan de soep al vrij pittig zijn en door de
bouillon al zout genoeg)
Gert
knutselt, repareert en ombouwt is zijn
elektronicakennis onmisbaar voor het Repair café.
Apparatuur kent zelden geheimen voor hem. Zijn
onuitputtelijke kennis deelt hij graag met de andere
mannen.

Jan en Casper
Jan had meer tijd nodig om vanuit een ziekteperiode
weer van de bank te komen. Zijn handen zijn nog
steeds vaardig voor een aantal uren op de dag. Die
besteedt hij graag aan het defecte tuingereedschap
en koffiezetters die bezoekers meenemen.
Behalve met het repareren zijn de ochtenden vooral
gezellig. Er gaan sloten koffie doorheen en
gesprekken beperken zich niet tot techniek. Soms
lijkt het wel een politiek café. Volop kletsen en
lachen met elkaar en met bezoekers waar vaak een
(oude) kennis bij zit. Zevenhuizen is toch echt meer
een dorp dan Nieuwerkerk.
Aan het einde grapt Jan nog dat meedoen in het
Repair café door Zevenhuizenaren eigenlijk een
soort ontwikkelingswerk is ten behoeve van
Nieuwerkerk. Gezien zijn trouwe aanwezigheid
knikken we maar instemmend.
We geven de pen door aan de consulenten.
SAZ Repair café Zuidplas
Dorpshuis Swanla, Burgemeester Klinkhamerweg 86
Iedere 1e en 3e woensdagochtend van de maand
9:30 - 12:00 (i.v.m. voorkomen verspreiding van het
COVID-19 virus zijn de locaties Nieuwerkerk ad IJssel
en Moordrecht voorlopig nog gesloten)

“Niet afhankelijk zijn van anderen om van A naar B
te komen is heel belangrijk om in de huidige
maatschappij mee te kunnen doen. Of je nou jong
of oud bent, rijk of arm en waar je ook woont.
Maar als je slechter ziet is dat niet zomaar
vanzelfsprekend”, zegt een klinisch fysicus bij
Koninklijke Visio.
Als je aan mensen vraagt waar ze aan denken bij
mobiliteit voor slechtziende mensen, gaat het al snel
over een witte blindenstok met rode bandjes of een
blindengeleidehond. Maar slechtziende mensen
willen het liefst ook gewoon fietsen, een
scootmobiel gebruiken of autorijden om op hun
werk te komen, naar school te gaan, familie te
bezoeken of boodschappen te doen. Gelukkig is daar
vaak meer mogelijk dan mensen denken.
Compenseren voor visuele beperking
Elke slechtziende persoon is uniek. Geen twee
mensen zien precies hetzelfde. En ieder heeft zijn
eigen wensen qua mobiliteit. Dat vraagt om een
persoonlijke benadering. Melis-Dankers legt uit:
“Grofweg zijn er twee verschillende problemen waar
slechtziende mensen mee te maken hebben als het
op mobiliteit aankomt: mensen met een lage
gezichtsscherpte hebben problemen met het zien
van details in het verkeer, zoals het lezen van
verkeersborden, en mensen met een verminderd
gezichtsveld hebben moeite met het overzicht. Een
combinatie kan natuurlijk ook voorkomen. In feite
moet elke slechtziende persoon leren compenseren
voor de eigen unieke visuele beperking om zo toch
veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen. Dat kan
bijvoorbeeld door goed gebruik te leren maken van
oog- en hoofdbewegingen om zo meer overzicht te
krijgen of door het gebruik van de juiste
hulpmiddelen om beter details te zien.”
Vanzelfsprekend staat de veiligheid voorop. Niet
alleen de veiligheid voor de cliënt zelf, maar ook de
algemene verkeersveiligheid. Uit wetenschappelijk
onderzoek komt echter duidelijk naar voren dat in

heel veel gevallen niet de visuele vermogens
bepalend zijn voor de veilige en verantwoorde
verkeersdeelname, maar veel meer hoe iemand zich
gedraagt in het verkeer en compenseert voor
eventueel functieverlies. “Het juiste vervoersmiddel
gebruiken, de beste route en het goede moment van
de dag kiezen zijn allemaal mogelijke
compensatiemethoden.”
Ouderen en mobiliteit
De meeste slechtziende mensen zijn pas op latere
leeftijd minder gaan zien. Oudere mensen zijn
sowieso minder mobiel en dat vergroot de kans op
vereenzaming. Zij hebben echter vaak juist veel
ervaring in het verkeer en dat kunnen ze prima
gebruiken om voor hun slechtziendheid te
compenseren. Het juiste vervoersmiddel gebruiken,
de beste route en het goede moment van de dag
kiezen zijn allemaal mogelijke
compensatiemethoden. Met het juiste hulpmiddel,
training en begeleiding kunnen sommige
slechtziende mensen zo zelfs nog gewoon
autorijden. Samen met de Rijksuniversiteit
Groningen en het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft Koninklijke Visio
daar veel onderzoek naar gedaan. Dat heeft ertoe
geleid dat de wetgeving in Nederland is aangepast
en het autorijden onder bepaalde voorwaarden voor
slechtziende mensen mogelijk is gemaakt. Als een
slechtziend iemand bij het CBR kan laten zien dat hij
voldoende kan compenseren voor het visueel
functieverlies en voldoende veilig autorijdt, dan kan
gewoon een rijbewijs behaald worden.
Slechtziend op zeer jonge leeftijd
“Maar veilige mobiliteit begint eigenlijk al in de
jongste jeugd. Als je slechtziend geboren wordt, is
fietsen, brommer rijden of leren autorijden niet
vanzelfsprekend”, zegt Melis-Dankers. Maar als je
niet leert fietsen, ben je later echt stukken minder
makkelijk mobiel. Dan mis je verkeersinzicht en blijf
je veel meer afhankelijk van anderen of het
openbaar vervoer. Als ouders van een slechtziend
kind is het niet gemakkelijk om erop te vertrouwen
dat het kind veilig aan het verkeer kan deelnemen.
Ook daarvoor biedt Koninklijke Visio training en
begeleiding, zodat ieder kind op verantwoorde wijze
de eigen mogelijkheden kan ontdekken en de kans
krijgt optimaal mobiel te worden.
Veilig en verantwoord meedoen
Het is dus van belang dat mensen zich goed en tijdig
laten informeren over de mogelijkheden. Op
individuele basis kan bij Koninklijke Visio worden
bekeken wat veilig en verantwoord is en wat de
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Veilig mobiel als je slecht
ziet: hoe doe je dat?

Nederlandse Vereniging voor
Vrijwillige euthanasie
Bij het NVVE Adviescentrum kunt u als NVVE lid
gratis terecht voor steun, persoonlijk advies en
informatie.

Slechtziende ouderen kunnen vaak nog prima een
toertocht maken op hun gewone fiets omdat het
rijden door bos en weilanden minder visuele eisen
stelt dan het fietsen in de stad, waar ze vaak moeten
afstappen om goed uit te kijken. Voor het doen van
de dagelijkse boodschappen kan een elektrisch
ondersteunde driewielfiets uitkomst bieden. Je kan
dan rustig stilstaan bij een kruising om goed uit te
kijken en als de weg vrij is helpt de elektromotor je
snel naar de overkant. Zonder zware
boodschappentas aan je stuur, want die staat stevig
in de bagagemand achterop. Zo blijf je veilig mobiel
in verschillende omstandigheden.

Wat doet het adviescentrum?
Het Adviescentrum beantwoordt uw vragen met
betrekking tot de laatste levensfase, bijvoorbeeld:
•

Hoe moet ik een wilsverklaring opstellen?

•

Ik heb een niet-reanimeren penning, maar wordt
die wel serieus genomen?

•

Ik wil niet meer verder leven, wat zijn mijn
opties?

•

Autorijden bij slechtziendheid

Mijn moeder heeft een euthanasieverzoek
ondertekend en is nu wilsonbekwaam. Wat nu?

Een mooi voorbeeld om autorijden mogelijk te
maken komt in de vorm van het zogeheten BTSrijbewijs. Een BTS is een Bioptisch Telescoop
Systeem. Dat is een bril met een heel klein
telescoopje bovenin één van de brillenglazen. MelisDankers legt uit dat mensen met een lage
gezichtsscherpte deze bijzondere bril kunnen leren
gebruiken om toch voldoende details te kunnen
waarnemen in het verkeer. Als ze een verkeersbord
willen lezen of een kruising in de verte willen zien,
kunnen ze hun hoofd even kort naar voren knikken
door de kin naar de borst te brengen. Het
telescoopje komt daarmee even voor het oog
waardoor ze toch goed in de verte kunnen kijken. Dit
is zeker niet makkelijk en hiervoor moeten ze een
uitgebreide training volgen, rijles nemen en een
rijtest doen bij het CBR. Maar als het lukt, kan
daarmee in sommige gevallen het rijbewijs behaald
of behouden worden, waardoor mensen toch
gewoon zelf (naar hun werk) kunnen blijven rijden
en zo volwaardig mee kunnen blijven doen in onze
maatschappij.

Een consulent kan u steun en informatie geven
tijdens een telefonisch contact, een huisbezoek of
een spreekuur in uw woonomgeving.
Voor wie is het?
Naast leden kunnen ook artsen, verpleegkundigen
en andere hulpverleners bij ons terecht voor
inhoudelijk en juridisch advies.
Wat heeft u eraan?
Het kan zijn dat u plotseling in een situatie terecht
komt waarin besluiten moeten worden genomen
over een naderend levenseinde. Welke opties zijn
er? Zij informeren u over de mogelijkheden zodat u
zelf een goede afweging kunt maken.
Ervaring en deskundigheid
De NVVE maakt zich al jaren sterk voor keuzevrijheid
aan het einde van het leven en een optimale
uitvoering van de euthanasiewet. De consulenten
hebben een jarenlange ervaring met vragen rondom
het levenseinde en weten wat er in de praktijk
speelt.

Meer informatie?
www.auto-mobiliteit.org
VISIO; Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Bel
088 585 85 85

U kunt lid worden van de NVVE 020-6200690
•

- Gratis advies, informatie en steun
- Hulp bij het opstellen van uw wilsverklaringen
- Vier keer per jaar ledenmagazine Relevant
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individuele mogelijkheden zijn. Melis-Dankers
spreekt van een eigen persoonlijke gereedschapskist
met mobiliteitsmogelijkheden waar je op elk
moment van de dag de juiste keus uit kunt maken.
Jezelf bewust zijn van wat je wel en niet kunt en daar
bewust mee omgaan.

Inleiding:
Senioren Actief Zuidplas is dé vereniging in de
gemeente Zuidplas voor en door senioren. Onze visie
is “het leven van senioren aangenamer maken”. De
vereniging biedt een breed aanbod van recreatieve
ontspanning en inspanning via diverse sport- en
bewegingsactiviteiten, alsmede diensten.
SAZ kan altijd vrijwilligers gebruiken en heeft klussen
op tijdstippen dat het ú past. Dat kan dus ook een
halve dag per week zijn. U maakt er uzelf en onze
leden/gebruikers blij mee. Uw dank is een brede
glimlach en voldoening.
Wij zoeken:
Een begeleider/coördinator voor de activiteit
fotografie: Eén maal per twee weken begeleiding
van een groepje liefhebbers die met en van elkaar
leren.
Tweede coördinatoren klusjesservice: Het is prettig
als een taak gedeeld kan worden, dan blijft het leuk
en is het niet te zwaar! Tijdsinvestering gemiddeld ½
tot 1 uur per werkdag en in onderling overleg.
Gevraagd wordt: Iemand die enige leidinggevende
ervaring heeft en gewend is samen te werken.
Daarnaast enige kluservaring heeft; dit laatste is
echter niet noodzakelijk.
Extra klussers: Onze leden zijn zó blij als ze geholpen
worden. Hoe meer klussers er zijn, des te beter
kunnen de klusjes verdeeld worden. Hebt u nog
ergens wat tijd en bent u handig op een of ander
klusgebied, laat het ons weten. We zoeken ook nog
expliciet een klusser voor Moordrecht.
Ook voor de Repair café ’s kunnen wij mensen
gebruiken.

noodzakelijk. Tijdsinvestering 2 tot 4 uur per week
en in onderling overleg.
Leden- advertentiewerver: Aanwezig zijn bij
evenementen, bijeenkomsten etc. om onze
vereniging te promoten en leden te werven. De
middenstand in Zuidplas benaderen en motiveren
om tegen een kleine vergoeding een advertentie te
plaatsen in onze communicatiemiddelen.
Iemand voor Marketing & Communicatie: Het
maken of hulp bieden bij het opzetten van de SAZmarketing en communicatiemiddelen, zoals het SAZMagazine (4x per jaar), activiteiten flyers e.d.
Belangrijk hierbij is dat u goed bent in taal, overweg
kan met het officeprogramma en opbouw van layouts.
Contact en informatie
Op de website www.sazuidplas.nl vindt u veel
informatie over de vereniging. Voor meer informatie
over de vrijwilligersfuncties kunt u contact opnemen
met:
Bestuurslid vrijwilligerszaken Paul Simon 0650839561 of onze secretaris 06-27192690

Tips om fysiek en mentaal
gezond te blijven
Lekker bewegen
Fietsen langs mooie routes (knooppuntfietsen)
Of vind een mooie wandelroute.nl
Thuis bewegen kan natuurlijk ook met de klassieker
‘Nederland in beweging’.
Veel afleveringen met bewegingstips zijn online te
bekijken. Wil je meer uitdaging? Zoek dan op “thuis
sporten” of “Thuis fitness” op Youtube.

Chauffeurs: Omdat dit een zeer gewenste dienst is,
hebben we nooit chauffeurs genoeg. De ritten
kunnen dan goed verdeeld worden, zodat de
belasting per chauffeur niet te zwaar is.
Tijdsinvestering in overleg. Elke chauffeur is welkom,
maar een chauffeur uit Moordrecht is extra welkom.

Mentale uitdagingen
Bekijk colleges over allerlei onderwerpen via de
Universiteit van Nederland

Consulenten: We hebben op dit moment drie
consulenten, maar hebben er een vierde bij nodig.
Het gaat om telefonische hulp, huisbezoeken en
ondersteuning bij keukentafelgesprekken. Een
zorgachtergrond zou fijn zijn, maar is niet

Zoek een onlinecursus. Bijvoorbeeld
via Wikihow (Engelstalig). Ook op Youtube vind je
duizenden instructievideo’s

Luister naar een breed assortiment podcasts
op Podcastluisteren.nl of Spotify

Van de Alzheimerstichting
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Vacatures/vrijwilligerswerving
voor SAZ 2020

13
Lotgenoten,
Ons gaan is een komen
Ons komen een gaan
De zin van het leven
is dat we vergaan
De wereld van iedereen
Niemand de baas
Het heden is eeuwig
Alles is waar
God of Jehova
Allah Jahweh
De één is de ander
De ander de één
Ontsteekt uw geweten
Kijkt om u heen

Winkelcentrum Dorrestein
Nieuwerkerk aan den IJssel

Het lot dat we delen
laat niemand alleen

Jules Deelder
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SAZ-INSPANNNING

SAZ-ONDERSTEUNING

Breicafe
Maandag 14.00 uur
De Meander – Boslaan 1
Nieuwerkerk aan den IJssel
Info: 06 – 53 87 64 35

Bewegen op Muziek
Maandag 11.00 uur
Brede School - Esse Zoom, Donge 3
Nieuwerkerk aan den IJssel
Info: 06 - 36 07 19 70

Belastingservice
Hulp bij invullen belastingaangifte
Op werkdagen inspreken, u wordt
teruggebeld binnen 24 uur
Info: 06 - 15 36 24 43

Bridge
Dinsdag 13.30 uur
St. Joseph Kerk - Kerklaan 20
Nieuwerkerk aan den IJssel
Info: 0180 - 31 30 93

Fitness
Woensdag 09.00 en 10.00 uur
Comenius College - Fresiaveld 20
Nieuwerkerk aan den IJssel
Info: 06 – 37 20 31 48

Consulenten
Vragen over o.a. WMO,
zorgverzekering
Op werkdagen 09.00 – 17.00 uur
Info: 06 – 46 29 52 12

Fotograferen
Start bij voldoende aanmelding
Info: 06 – 50 83 95 61

Fitnessgym Zevenhuizen
Maandag 10.00 uur
Dorpshuis Swanla
Burg. Klinkhamerweg 86
Zevenhuizen
Info: 06 – 10 69 09 16

Klusjesservice
Kleine klusjes in- en rond het huis
Op werkdagen inspreken. U wordt
teruggebeld binnen 24 uur
Info: 06 - 29 31 43 60

Klaverjassen
Dinsdag 14.00 uur
De Meander - Boslaan 1
Nieuwerkerk aan den IJssel
Info: 06 - 21 50 27 27

Fysiogym
Donderdag 13.15 uur
MozArt - Schubertstraat 50
Nieuwerkerk ad IJssel
Info: 0180 - 31 34 50

Vervoer
Moet u ergens naar toe en heeft u
geen vervoer?
Bel op werkdagen 10.00 – 12.00
uur Info: 06 – 21 67 08 35

Klaverjassen, Jokeren
Woensdag 14.00 uur
De Meander - Boslaan 1
Nieuwerkerk aan den IJssel
Info: 0180 – 31 57 34

Hydrotherapie
Dinsdag 11.45 uur
Polderbad – Iersestraat 15
Nieuwerkerk aan den IJssel
Info: 06 – 33 71 40 76

Repair café
Nieuwerkerk
Dinsdag 13.00 – 16.00 uur
Locatie Koffie enzo - Kerklaan 98
Nieuwerkerk aan den IJssel

Yoga Nieuwerkerk
Dinsdag 9.45 en 10.30 uur
Yogahuis – Dorpsstraat 32d
Nieuwerkerk aan den IJssel
Info: 06 – 10 69 09 16

Repair café
Moordrecht
Elke tweede en vierde maandag
van de maand, 13.00-16.00 uur
Wijkservicecentrum De Kroon
Land voor Water 3
Moordrecht
Repair café
Zevenhuizen
Elke eerste en derde woensdag
van de maand, 09.30 -12.00 uur
Dorpshuis Swanla
Burg. Klinkhamerweg 86
Zevenhuizen

Yoga Zevenhuizen
Dinsdag 10.30 uur
Dorpshuis Swanla
Burg. Klinkhamerweg 86
Zevenhuizen
Info: 06 – 10 69 09 16
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SAZ-ONTSPANNING

Iedere woensdagochtend op het Kroonkruid/ woensdagmiddag t.o. Wooncentrum De Meander
Openingstijden: Kroonkruid 10.00 -13.00 uur /J.A. Beijerinkstraat 13.30 – 18.00 uur.

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

