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 Voorwoord 

 

  
 
Geachte lezer,  
 
Dag lieve mensen. Hebt u misschien al een vaccin 
gekregen? De ouderen waren begin van het jaar aan de 
beurt, dus u kunt er maar zo tussen zitten. Of hebt u 
misschien Corona gehad? En voelt het dan allemaal 
weer iets rustiger en meer ontspannen? Wat een 
mallemolen toch waar we met zijn allen inzitten. Laten 
wij ouderen vooral het hoofd koel houden en er het 
beste van maken. Velen van u hebben voor heter 
vuren gestaan. Als ik dit schrijf gaat het onderwijs weer 
van start. Wat zal het lastig voor kinderen en ouders 
zijn geweest. Ziet u het voor zich; ieder een computer 
op tafel. De hele tijd stil zitten. 
 
Iedere keer weer verbaas ik mij over de oeverloze 
discussies en al het gepolder rond corona. In mijn 
optiek hoeft niet altijd alles tot op de bodem 
bediscussieerd te worden. Gewoon handelen en tempo 
maken. We hebben alle bestuurskracht van ons land te 
versnipperd gemaakt. Hele dagen wordt er 
gedebatteerd. Dat brengt ons meestal niet verder. Er 
zou eens een flinke bezem doorheen moeten. Maar 
waar te beginnen?  
 
Mist u ook mensen om u heen? Het continue anderen 
ontwijken, geen afspraken kunnen maken met familie, 
vrienden en kennissen, het is zo kaal. En dan mag ik 
echt niet klagen. Ik ben niet alleenstaand en zie zoon, 
schoondochter en de kleinkindjes. Lange tijd vond ik 
het allemaal niet zo’n punt, maar als zovelen heb ik er 
nu wel genoeg van. Dat helpt alleen niet, want we zijn 
er nog lang niet.   
 
We moeten ook zeker even stil staan bij leden die een 
partner zijn verloren, al dan niet door Corona. Zij 
hebben het extra moeilijk. Want juist in tijd van rouw 
heb je anderen en afleiding zo hard nodig. We willen 
hen zo graag tot steun zijn.   
 

Natuurlijk zijn er ook voordelen te benoemen aan het 
hele Corona-verhaal: Er wordt veel opgeruimd bij 
mensen thuis. Er wordt wat afgewandeld door 
iedereen. Veel mensen vinden de natuur weer!! Koken 
en bakken is in. Er worden weer veel 
gezelschapsspelen gedaan. Ook lezen mensen weer 
meer.  
Hopelijk hebt u iets gehad aan de ideeën voor vermaak 
uit ons vorige magazine, die door de consulenten van 
SAZ op een rijtje zijn gezet. Het gaat erom dat wij een 
positieve dag vulling hebben, anders is het dubbel 
zwaar. 
 
Wij van SAZ staan echt in de startblokken om alle 
activiteiten weer op te starten. We weten hoe u elkaar 
mist en graag weer eens geroezemoes om u heen 
hoort. Zodra het kan hoort u van ons via uw 
coördinator en gaan we er weer voor. Weet u dat er 
zelfs vragen binnen komen voor nieuwe activiteiten? 
Zoals een Repair café in Moerkapelle of een kaartclub 
in Zevenhuizen. De voorwaarde daarbij is altijd dat we 
er een coördinator voor moeten kunnen vinden en 
natuurlijk een goede ruimte. Vaak lukt dat.  
 
Contact hebben met mensen, het samen leuk hebben 
en elkaar helpen. We vonden het allemaal zo gewoon.  
We gaan het ook weer doen. Houdt moed mensen. Het 
komt weer goed, al zal het tijd kosten. 
 
Warme groet, 
 

Ellie Ham - Onderwater  

voorzitter 

 
Spreuken 
 
Trek iets positiefs aan, dat past altijd. 
 
Verzamel momenten, mooie mensen en bescheiden 
wensen. 
 
De weg van geluk loopt niet van een ander naar jou, 
maar van jou naar een ander. 
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 Van de secretaris 

Het Corona-jaar 2020 ligt achter ons en in 2021 hopen 
we dat we snel, met hulp van een vaccinatie, uit de 
Corona-tijd gaan komen. Hoe? Wanneer? Wie het weet 
mag het zeggen. Ik ga in dit stukje toch even 
terugkijken naar het afgelopen jaar.  

- Eind 2020 hebben we in totaal 825 leden, waarvan 
627 hoofdleden (dit zijn de betalende leden). Dat 
waren eind 2019 801 leden, waarvan 604 hoofdleden. 
Dus toch nog een netto toename van 24 leden. In 2020 
hebben helaas 64 leden uitgeschreven om 
verschillende redenen: verhuizingen, overlijden of 
anderszins. Toch hebben we 92 leden mogen 
inschrijven. We zijn erg blij dat u zo trouw aan onze 
vereniging bent gebleven. Dit schept voor het 
jubileumjaar het vertrouwen dat als we weer kunnen 
beginnen, we onze grote schare leden weer volop van 
dienst kunnen zijn. Ook het aantal vrijwilligers is, zij het 
beperkt, toegenomen. We tellen nu 90 personen.  

- Van de geplande vergroting en verbreding van 
activiteiten en diensten is het helaas niet gekomen. 
Door Corona zal het Repair café van Nieuwerkerk 
straks op een andere locatie gaan werken. Wanneer 
men weer opengaat, leest u in onze berichten in Hart 
van Holland en onze website, of hoort/ziet u op 
DichtbijFM of Facebook. Het Repair café was actief in 
drie dorpen van Zuidplas, en heeft plannen voor het 
vierde. De enthousiaste vrijwilligers staan alweer te 
trappelen om uw apparaten deskundig te repareren 
wanneer dit weer mag en kan.  

- Helaas hebben we afscheid moeten nemen van 
Bewegen op Muziek onder de enthousiaste leiding van 
dhr. Peek. Maar ook in andere groepen zijn 
deelnemers om Corona-redenen of anderszins 
afgehaakt. Het aantal deelnemers aan onze 
inspanningsactiviteiten is hierdoor afgenomen. Hoe 
het ook zij, wij hopen dat de ex-deelnemers wel actief 
met bewegen bezig blijven en/of zich weer aan gaan 
melden. 

- De leden van de ontspanningsactiviteiten staan te 
trappelen om weer van start te gaan. Ze missen elkaar 
zeer. 

- Onze ondersteunende diensten zijn mondjesmaat 
doorgegaan in de coronatijd. Dankzij betrokken 
vrijwilligers kon dat. Ook zij willen weer graag “los”. 

- We blijven altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers ter 
versterking van onze organisatie. We hebben u straks 
hard nodig als we weer volwaardig kunnen gaan 

werken.  
Dus meldt u aan via tel 06-27192690 of via de mail 
secretaris@sazuidplas.nl 

Wat betreft de Algemene Leden Vergadering 2021 met 
rekening en verantwoording over het jaar 2020 zult u 
uiterlijk in het volgende Magazine informatie 
aantreffen. Wanneer en hoe wij de ALV gaan doen, is 
afhankelijk van de Corona-maatregelen van de 
overheid. Daarom nu nog geen datum of verdere 
informatie hierover. 
 

Met vriendelijke groet, 
Siem Griffioen 
tel 06-271926 
secretaris@sazuidplas.nl 

 
 

Wat is maculadegeneratie? 
 

aculadegeneratie komt steeds meer voor. 
Maar wat is het precies? 
 
 

Op 24 oktober nam de Tweede Kamer een petitie 

in ontvangst omtrent oog-injecties bij 
netvliesafwijkingen. Namens 
oogpatiëntenorganisaties trokken de aanbieders 
van de petitie aan de bel in verband met 
gebrekkige toegang tot injecties die de 
ontwikkeling van gezichtsverlies afremmen. De 
petitie volgde een eerdere oproep van oogartsen 
en een brandbrief van een aantal betrokken 
partijen. 
 
‘Aandacht voor ogen vragen’ 
De behandeling van netvliesafwijkingen zoals 
maculadegeneratie staat bij patiënten en 
zorgaanbieders duidelijk hoog op de agenda, maar 
onder de rest van de bevolking is de kennis 
beperkt. “Ik kom iedere dag mijn bed uit om 
aandacht voor ogen te vragen”, zegt Edith Mulder, 
directeur van het Oogfonds. “Maar het overgrote 
deel van de Nederlanders weet niet wat de 
macula is.” Dat terwijl maculadegeneratie de 
meest voorkomende oogaandoening in Nederland 
is met naar schatting meer dan 100.000 patiënten. 
Waar mensen met goed functionerende ogen hun 
zicht voor lief nemen, worden deze patiënten 

M 
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 geconfronteerd met de wetenschap dat ze steeds 

minder zullen zien. 
 
Maculadegeneratie 
Bij maculadegeneratie wordt een gebied op het 
netvlies – de macula – aangetast, met als gevolg 
een vermindering van het centrale 
gezichtsvermogen. De ziekte kent een droge en 
een natte vorm. Bij de meeste mensen wordt de 
droge vorm vastgesteld, waarbij er gedurende het 
leven slijtage van de macula plaatsvindt. Deze 
vorm begint vaak in beide ogen tegelijk en 
verloopt relatief traag. Natte maculadegeneratie 
daarentegen ontwikkelt zich vaak snel en begint in 
één oog. Het zicht verslechtert binnen een aantal 
weken of zelfs dagen door de groei van abnormale 
bloedvaatjes onder de macula. Hoewel dit het 
algemene ziektebeeld is, wijst Mulder erop dat het 
ziekteproces bij iedereen anders verloopt. 
“Bovendien ervaart elk mens zijn of haar ziekte 
anders.” Een verdere tweedeling in 
maculadegeneratie wordt gemaakt aan de hand 
van het ontstaansproces. Een minderheid van de 
patiënten, in Nederland ongeveer 3.500, lijdt aan 
de juveniele vorm die voortkomt uit een 
genetische afwijking. Deze vorm openbaart zich op 
jongere leeftijd, vaak tussen het tiende en 
dertigste levensjaar. Bij het grootste deel van de 
patiënten is erfelijkheid echter niet de 
hoofdoorzaak. Zij lijden aan leeftijdsgebonden 
maculadegeneratie die zich pas op latere leeftijd 
manifesteert en naar mate de bevolking ouder 
wordt steeds vaker voorkomt. 
 
Wisselend ziekteverloop 
Dat de ziekte voor iedereen anders verloopt, 
bewijst Frans Stoop, voorzitter van de 
MaculaVereniging. Stoop was 48 jaar toen 
maculadegeneratie bij hem werd vastgesteld en 
heeft zelf ervaren welke impact de diagnose kan 
hebben. “Mijn hele leven stond op zijn kop. Ik was 
industrieel vormgever en directeur van een bedrijf 
gespecialiseerd in kantoorinrichting, en dus 
volledig gericht op de visuele kant van zaken.” 
Stoop omschrijft het als de diepste val die hij ooit 
gemaakt heeft. “Alles wat ik leuk vond, kon niet 
meer.” Wat het extra moeilijk maakte, was het feit 
dat het niet voelde als een regulier ziekteproces, 
zegt Stoop. Omdat aan mensen met 
maculadegeneratie vaak niets bijzonders te zien is, 
bemoeilijkt dit de omgang met patiënten. Het is 
voor veel mensen binnen hulpverleningsinstanties, 

zoals artsen of UWV-medewerkers, lastig zich te 
verplaatsen in de situatie van de patiënt. 
Mulder beaamt dit en legt uit dat dit ook in het 
dagelijks leven een rol speelt bij het beperkte 
bewustzijn over de ziekte. “Tenzij mensen met een 
geleidehond of taststok lopen, is aan de 
buitenkant niets te zien.” Volgens Mulder kan zelfs 
aan iemand met vergevorderde slechtziendheid 
tijdens een gesprek niets te merken zijn, omdat hij 
of zij zichzelf heeft aangeleerd een 
gesprekspartner toch goed aan te kijken. Naast 
het feit dat maculadegeneratie geen fysieke 
symptomen heeft, speelt ook de leeftijd van 
patiënten een rol bij het beperkte bewustzijn in de 
samenleving. Veel mensen die eraan lijden zijn 
gepensioneerd of aan het einde van hun carrière. 
Met name de gepensioneerde groep komt men 
minder tegen in het dagelijks leven. “Als je er niet 
mee te maken hebt, dan weet je er niets van”, vat 
Stoop samen. 
Lees ook: geplaagd door maculadegeneratie 
 
In het volgende magazine leest u over 
bewegwijzering in dit probleem, ontwikkelingen 
en toekomst. 
 
Bron: mijngezondheidsgids.nl  

 
Heeft u uw zaken op orde? 

 

Heeft u uw zaken op orde? Als u deze vraag 
ontkennend beantwoordt is het zeker nuttig om 
verder te lezen. Maar ook als u denkt dat u uw 
zaken op orde hebt, is onderstaand artikel de 
moeite van het lezen waard.  
 

Bij ingrijpende gebeurtenissen zoals scheiding, 
ziekte of overlijden moeten veel zaken worden 
geregeld. Vaak blijkt dan dat belangrijke 
documenten en gegevens niet beschikbaar of 
onvindbaar zijn. Als u zelf een bepaald document 
nodig heeft, moet u dat wel kunnen vinden. En 
soms is het belangrijk dat ook anderen zoals een 
partner, een familielid of een vertrouwenspersoon 
bepaalde documenten snel kunnen vinden. 
Daarom is een overzichtelijke administratie heel 
belangrijk. Veel mensen hebben moeite met de 

https://www.mijngezondheidsgids.nl/geplaagd-door-maculadegeneratie/
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 administratie en het bewaren van belangrijke 

documenten. De één gooit alles weg, terwijl de 
ander elk bonnetje bewaart. Belangrijke 
documenten belanden vaak in de bekende 
schoenendoos achter in de kast. Door belangrijke 
documenten op een geordende manier op te 
bergen, houd u een goed overzicht over de voor u 
belangrijke zaken en houd u bovendien grip op uw 
financiën. De meest eenvoudige manier is het 
aanschaffen van een ordner. Daarin stopt u 
tabbladen voor een aantal veel voorkomende 
zaken zoals: pensioenen, financiën, verzekeringen, 
belastingen, contracten enz. Vervolgens verzamelt 
u alle belangrijke documenten, die u al hebt of nog 
ontvangt, achter het betreffende tabblad in de 
ordner. Maak er een gewoonte van om de ordner 
jaarlijks door te lopen en overbodige documenten 
op te ruimen. Zo blijft de inhoud actueel. De 
bewaartermijnen van de verschillende 
documenten kunt u onder andere vinden op de 
website van het Nibud. In plaats van een ordner 
kunt u natuurlijk ook een “digitale ordner” vullen 
op uw computer. Met een goed ingedeelde ordner 
heeft u alle belangrijke documenten en gegevens 
overzichtelijk bij elkaar. Daarmee heeft u een 
waardevol naslagwerk voor uzelf en voor uw 
dierbaren in geval van nood. Zet de ordner op een 
veilige plaats en stel uw familie of 
vertrouwenspersoon op de hoogte van het 
bestaan en de vindplaats van de ordner. Op die 
manier heeft u uw zaken goed op orde! Voor het 
indelen van de ordner zijn ook handige (digitale) 
hulpmiddelen te koop.  
Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden 
op: www.nibud.nl en www.mijnzakenoporde.nl  
 
Bron: Nieuwsbrief koepel gepensioneerden 

 
Veilig internetbankieren: 
richtlijnen van de banken 

Beveiligingscodes beschermen, apparaten beveiligen 
en alleen zelf uw bankpas gebruiken. Welke 
veiligheidsregels verlangt de bank en wat doet u zelf 
om veilig te kunnen internetbankieren? 

 

 

Vijf principes voor veilig internetbankieren 

De Nederlandse banken houden zich aan vijf principes 
voor veilig internetbankieren. Deze principes zijn begin 
2014 opgesteld door de Nederlandse Vereniging van 
Banken (NVB) in overleg met de Consumentenbond. In 
2019 zijn ze aangepast in verband met PSD2. 

De vijf principes die de NVB heeft opgesteld luiden: 

1. Houd uw beveiligingscodes geheim 
o Gebruik beveiligingscodes alleen zelf 

en schrijf ze niet op.  
o Kies een beveiligingscode die niet 

eenvoudig te raden is.  
o Geef beveiligingscodes nooit per 

telefoon, e-mail of andere wijze door. 
Banken en andere dienstverleners 
vragen nooit om deze codes.  

2. Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een 
ander wordt gebruikt 

o Klanten moeten zich tijdens het 
gebruik van de bankpas niet laten 
afleiden. 

o Berg de bankpas altijd op een veilige 
plaats op. Controleer regelmatig of u 
de bankpas nog in uw bezit hebt. 

3. Zorg voor een goede beveiliging van de 
apparatuur die u gebruikt voor bankzaken 

o Voorzie de geïnstalleerde software en 
het besturingssysteem op de 
computer, tablet en/of smartphone 
van de laatst mogelijke (beveiligings-
)updates. 

o Installeer geen illegale programma’s. 
o Beveilig de toegang tot de apparaten 

met een wachtwoord, pincode of 
anderszins. 

o Zorg ervoor dat niemand anders op uw 
apparaten kan internetbankieren. 

o Log altijd uit bij internetbankieren.  
4. Controleer uw bankrekening 

o Controleer minimaal elke twee weken 
uw digitale rekeninginformatie. Wie 
nog papieren afschriften ontvangt 
moet die het liefst binnen twee weken 
na ontvangst controleren.  

5. Meld incidenten direct aan de bank en volg 
aanwijzingen van de bank op 
Denk daarbij aan: 

https://www.seniorweb.nl/tip/wat-is-psd2
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 o Uw bankpas is gestolen of kwijt.  

o U weet of vermoedt dat anderen uw 
beveiligde gegevens hebben gebruikt. 

o In het rekeningoverzicht staan 
transacties waarvoor u geen 
toestemming hebt gegeven.  

o Uw mobiele apparaat met daarop een 
banktoepassing is gestolen of kwijt. 

Hoe strikt zijn die vijf principes? 

De vijf principes van banken zijn in feite richtlijnen die 
de klanten van de bank helpen op een veilige manier 
digitaal te bankieren. Maar zoals ze zelf zeggen: ‘De 
banken zijn zich ervan bewust dat de gemiddelde 
consument zich niet 100 procent tegen 
internetcriminelen kan beveiligen. Daar houden de 
banken rekening mee in hun beoordeling of klanten 
recht hebben op vergoeding van de schade.’ 

Wat betekent dat? Ook mensen die zich niet houden 
aan de vijf principes kunnen, wanneer zij 
fraudeslachtoffer zijn, een schadevergoeding krijgen. 
Per geval onderzoekt de bank of er sprake is van grove 
nalatigheid. Pas als dat wordt aangetoond, vervalt het 
recht op een schadevergoeding. 

Veilig bankieren met de pc, tablet en smartphone 

Wat moet u nu precies doen om veilig te kunnen 
internetbankieren? Het spreekt voor zich dat u de 
eigen computer goed beveiligt. Zo'n beveiliging is niet 
alleen nodig bij internetbankieren. U wilt sowieso geen 
indringers op uw pc. In het artikel 'In 10 stappen veilig' 
leest u er alles over. En verder vindt u op de website 
onder het thema Veiligheid tal van artikelen die u 
helpen uw apparaten goed te beveiligen. Hieronder 
sommen we op waar u op moet letten wilt u veilig 
kunnen bankieren én internetten. 

• Windows Update 
Zorg dat u altijd de laatste updates van uw 
besturingssysteem hebt geïnstalleerd als u een 
Windows-computer hebt. 

• Antivirusprogramma 
Installeer eventueel een antivirusprogramma 
en zorg dat u altijd de laatste updates hebt. 
Laat elke maand een scan van uw systeem 
uitvoeren. 

• Software 
Ook andere programma's die u op de pc hebt 
gezet, kunnen veiligheidslekken bevatten. 
Installeer daarom altijd de laatste updates van 
software. 

• Draadloos thuisnetwerk 
Zorg dat uw draadloze netwerk (wifi) goed is 
beveiligd met een sterk wachtwoord. 

• Wifi-netwerk 
Maak alleen verbinding met vertrouwde wifi-
netwerken. Bij openbare en onbeveiligde wifi-
netwerken kunnen anderen mogelijk zien wat 
u op internet doet en welke gegevens u 
verstuurt. 

• Verdachte e-mails en bestanden 
Open geen e-mails die u niet vertrouwt. Klik 
niet op onbekende bijlages in e-mails. En krijgt 
u een e-mail waarin u wordt verzocht met uw 
(bank)gegevens in te loggen op een systeem, 
ga er niet op in. Officiële instanties vragen 
nooit om uw gegevens. Vertrouwt u het niet, 
neem dan contact op met uw bank. 

• Webadres 
Banken maken gebruik van beveiligde 
adressen. Controleer dit: ziet u in de adresbalk 
'https:"//' en een slotje? Dan hebt u te maken 
met een beveiligd adres. 

(Uit “Nieuwsbrief Seniorweb week 4-2021) 

 

 
 
 
 

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

 
 

 

 

https://www.seniorweb.nl/artikel/in-10-stappen-veilig
https://www.seniorweb.nl/thema/veiligheid
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 Recept: citroen-maanzaad 

yoghurt cake (tulband) 
 

      
 
U heeft nodig: 
 

✓ 400 gram bloem 

✓ 400 gram fijne kristalsuiker 

✓ een snufje zout 

✓ 2 eetlepels bakpoeder 

✓ 2 eetlepels baking soda 

✓ Rasp van 3 citroenen (alleen het gele, het 

witte smaakt heel bitter) 

✓ 15 gram maanzaad 

✓ 6 eieren 

✓ 340 ml yoghurt 

✓ 200 ml zonnebloemolie 

 

Bereiding: 

 

1. Verwarm de over voor op 175 graden en vet de 

tulbandvorm goed in. 

2. Doe in een kom alle droge ingrediënten bij elkaar 

(bloem, suiker, bakpoeder, baking soda, zout, 

citroenrasp en maanzaad). 

3. Roer dit met de spatel goed door elkaar.  
4. In de tweede kom doe je alle natte ingrediënten 

(yoghurt, eieren, vanille extract en zonnebloem- 

olie) en klop dit alles goed door met de garde. 
5. Wanneer alle natte ingrediënten goed gemixt zijn, 
voeg je de droge ingrediënten toe en roer met de 
spatel tot een egaal beslag. 
6. Giet het beslag in de tulbandvorm en bak de cake in 
50-55 minuten. De cake is gaar als je  met een saté 
prikker er even in prikt en deze er droog weer uit komt. 
7. Laat de cake ongeveer 15 min in de tulband afkoelen 
voordat je de cake uit de vorm verwijdert. 
Wanneer de cake volledig is afgekoeld kun je met een 
klein zeefje eventueel wat poedersuiker over de cake 
strooien. Eet smakelijk! 

 

Betreft Algemene 
ledenvergadering in 2021 
(ALV) 
 

Geachte leden, 
Zoals u in het magazine van juni vorig jaar is 
uitgelegd en toegelicht is er in 2020 geen ALV 
geweest. 
Omdat de situatie rond Corona nog steeds niet 
toelaat dat we als grote groep bijeenkomen, heeft 
het bestuur besloten de ALV van 2021 in ieder 
geval over de zomerperiode heen te tillen.  De 
kans is groter dat het dan wel kan doorgaan en 
natuurlijk willen wij u graag allemaal weer zien. 
Via de website van SAZ 
(sazuidplas.nl/vereniging/downloads) kunt u de 
informatie vinden over 2019. Ook kunt u de 
secretaris hierom vragen 
(secretaris@sazuidplas.nl/06-27192690).  
 
Natuurlijk vinden wij dit alles vervelend. U hebt er 
recht op geïnformeerd te worden. U zult echter 
ook begrijpen dat dit niet anders kan. Wij hopen 
op betere tijden. 
 
Namens het bestuur van SAZ, E.C. Ham-
Onderwater (voorzitter)  

 
             

 

mailto:secretaris@sazuidplas.nl/06-27192690
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 Lezen in Coronatijd 

 
De afgelopen periode hebben veel mensen spullen 
opgeruimd, zo ook is vaak de boekenkast eens 
bekeken. Je kwam dan soms boeken tegen die je niet 
eens echt gelezen had. 
   
Recent heb ik het boek gelezen “Gouden Jaren – Hoe 
ons dagelijks leven in een halve eeuw onvoorstelbaar is 
veranderd” van Annegreet van Bergen.  
Dit boek stond al wat jaren in mijn boekenkast, maar ik 
was er niet aan toe gekomen om het echt te gaan 
lezen. Toen de voorzitter Ellie Ham mij vroeg om weer 
een stukje voor dit Magazine te schrijven, dacht ik 
wellicht is wel aardig om in deze tijd wat over dit boek 
te vertellen. 
 
Allereerste een recensie van Maarten van Rossem over 
dit boek. U kunt dit vinden in het Historisch 
Nieuwsblad - zie https://tinyurl.com/4gtp9d4r met 
bewoordingen die typisch voor hem zijn. Een quote ”Ik 
herinner me ook de komst van de ijskast en de 
wasmachine, in dit boek allemaal voortreffelijk 
beschreven, maar dat waren geen zaken die mij vrolijk 
stemden, zoals de auto en de grammofoon. Wel moet 
ik toegeven dat het handig was dat door de komst van 
de ijskast de melk niet voortdurend zuur werd. In 
mijn Werdegang als consument ontbreekt tot nu toe 
de televisie. Dat klopt, mijn ouders hadden daar niets 
mee. Ik ben pas tv gaan kijken in 1966, toen ik in een 
studentenhuis ging wonen. Een kleurentelevisie heb ik 
pas in 1976 gekocht. Die kleuren-tv vond ik wel 
geweldig; ik heb toen zelfs enkele weken naar De 
Fabeltjeskrant gekeken. 
 
Over al deze nieuwe producten en nog veel meer valt 
te lezen in het bijzonder aardige boek van Van Bergen. 
Het is vooral zeer educatief voor de klagers en de 
zeurders. Ze weten het niet, maar we leven in het 
paradijs!” (Tekst uit 2014!) 
 
In het boek is een hoofdstuk besteed aan Ouderenzorg. 
Van Bergen schrijft “Tegenwoordig heb je het niet 
meer over bejaarden of ouden van dagen. Ouderen 
heten nu 65-plussers of senioren. Maar er is meer 
veranderd: mensen worden veel ouder dan vroeger. In 
1950 was bij mannen de gemiddelde leeftijd bij 
overlijden 59,3 jaar en in 2012 was dat 15,3 jaar hoger: 
74,6 jaar. Bij vrouwen is de stijging nog opmerkelijker, 
bij hen steeg de gemiddelde leeftijd bij overlijden met 
16,7 jaar van 63,2 jaar tot 79,9 jaar in 2012.”  
 
Dit is precies de uitdaging waar, naast 
pensioenfondsen en de AOW, ook Senioren Actief 
Zuidplas voor staat: we worden steeds ouder. Het is 
overigens niet alleen de medische wetenschap die het 

voor ons mogelijk maakte, maar ook onze veranderde 
manier van werken, gezonder eten en meer sporten 
hebben daartoe bijgedragen. Helaas heeft het Corona-
virus ons duidelijk gemaakt dat wij als senioren ook 
kwetsbaarder geworden zijn.  
  
Van Bergen stelt verder ook dat “….. Van een 
systematische ouderenzorg (in de jaren vijftig) nog 
geen sprake was. In principe was de zorg voor ouderen 
namelijk de verantwoordelijkheid van kinderen of 
kleinkinderen.” Gelukkig hebben we die tijd ver achter 
ons gelaten. Belangrijk in onze sociale geschiedenis van 
ons land zijn de invoering van de AOW in 1956, de in 
1961 ingevoerde Wet Beperking Verhaalsrecht (kosten 
voor ouderen kon toen niet meer verhaald worden 
door de gemeente op de familie van de ouderen), de 
Bijstandswet, de AWBZ en nu de WLZ en de WMO. 
 
Het was voor mij weer eens goed om te dit boek lezen 
en me te realiseren dat de ontwikkeling naar een 
verzorgingsstaat snel, maar niet zonder politieke strijd 
verlopen is. Ook bij de komende verkiezingen voor de 
Tweede Kamer zullen de politieke partijen naar mijn 
verwachting, met hun verschillende zienswijzen over 
de (her-)inrichting van de verzorgingsstaat na Corona, 
strijd leveren om uw stem.  
 
Senioren Actief Zuidplas is ook met deze veranderingen 
meegegaan, of liever is direct daarmee begonnen. Wij 
zijn de vereniging voor en door senioren in de 
gemeente Zuidplas. Niet voor niets is ons motto “Wij 
willen graag het leven van senioren aangenamer 
maken. Samen met de vrijwilligers zijn wij er voor u!” 
Dit jaar is ons Jubileumjaar – we bestaan vijf jaar. Hoe 
en wanneer we dat gaan vieren, daarover hebben we 
nog geen beslissingen kunnen nemen. U begrijpt wel 
waarom.  
  
Wellicht is er – als u er belangstelling voor heeft - in 
het volgende Magazine ruimte om eens een ander 
hoofdstuk te behandelen. Laat even weten of u dit op 
prijs zou stellen.  
 
Uw secretaris, Siem Griffioen (mail 
secretaris@sazuidplas.nl of tel 06-27192690)  
 

 

                    

https://tinyurl.com/4gtp9d4r
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 Gedichtje 

 
Dit gedichtje kreeg ik onlangs van  
een oud-collega uit de zorg.  
Het zegt zoveel! Ellie Ham 
 
Mevrouw B vlak voor haar overlijden  
In coronatijd 
 
Zomaar even op je schouder  
een lieve warme zachte hand 
geeft al word je al wat ouder 
toch een fijne hechte band 
 
Zomaar eventjes een knipoog 
of een aai over je bol 
maakt de laatste levensdagen 
nog zo fijn en levensvol 
 
Heel veel van elkaar houden 
en er voor elkaar zijn 
brengt in de winter van je leven 
veel warmte en zonneschijn 

 

 
Oproepje 

Een lid van Senioren Actief Zuidplas uit 
Moordrecht belde mij onlangs op met de vraag of 
wij niet iemand wisten die met haar regelmatig 
quatre-mains piano zou willen spelen. Ze vertelde 
dat ze een nieuwe concertvleugel had, haar 
moeder concertpianiste was geweest en zij nog 
steeds les heeft bij een pianolerares.  

De rubriek "Nieuwe ideeën" in de Jaaruitgave 
2021 van de SAZ bracht haar op het idee om de 
secretaris te bellen. Omdat ze pas zeven jaar in 
Moordrecht woont, doet zij via SAZ deze oproep.  

Heeft u hierin interesse, bel dan naar de secretaris 
(06-27192690). Ik zorg er dan voor dat u met in 
haar in contact kunt komen. Uiteraard kan 
invulling pas dan, wanneer de Covid19 
maatregelen dit kunnen toelaten. 

Siem Griffioen  

 

 

 

 
Winkelcentrum Dorrestein 
Nieuwerkerk aan den IJssel 
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Herinnering 
 
Ik liep langs het huis waar ik vroeger gewoond had, 
de deur stond half open, een man was aan het werk. 
Ik wilde naar binnen, maar iets hield me tegen 
dat iets had geen naam, maar was hevig en sterk. 
Ik keek naar dat huis waar ‘k als kind leerde lachen 
waar vader wat praatte met buren op straat. 
’t Was allemaal anders, toch kwam het weer boven 
heel even zoals dat in ‘t leven soms gaat. 
 
Ik ging door de straat waar ‘k als kind ben geboren, 
de kerkdeur stond open, er klonk geen muziek, 
zoals in mijn jeugd waar “Boedyn” dirigeerde 
de “Twaalfde van Mozart”, in lichte ritmiek. 
Ik keek naar die kerk en het licht kwam naar binnen, 
Het glansde op graven, het gleed naar de straat. 
Een man zag me staan, zei een groet en liep verder, 
de kerktorenklok sloeg één uur, het was laat. 
 
Ik keek nog eens om naar mijn huis in het zonlicht, 
de stoep en de straat en het drukke verkeer, 
naar woningen waar ‘k als kind binnen rende, 
en ‘k wist, een terugkeer dat is er nooit meer. 
Alleen maar herinnering en dat is het leven, 
’t is goed zoals het gaat, zoals ieder dat kent, 
Dat lieve gevoel soms te denken aan vroeger, 
aan thuis, aan dat kind dat je “ergens” nog bent.  
                                                         Margreet van Hoorn 
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 Wist u dat… 
 
Inspannings- en Ontspanningsactiviteiten 
Om deel te nemen aan activiteiten van SAZ hoeft u 
geen lid van SAZ te zijn. 
Als u wel lid bent, krijgt u 15% korting. 
 
Inspanningsgroepen (Sport) 
U tijdelijk kunt opzeggen i.v.m. Corona of om andere 
redenen. Natuurlijk wel even schriftelijk! 
Als de deelnemer daarna opnieuw wil starten ook weer 
schriftelijk aanmelden. U kunt natuurlijk ook gewoon 
deelnemer blijven en even niet deelnemen. 

 

Wist u dat… 
 
Elke Zuidplas burger kan hoge nood hebben 
 
Vanuit de gemeente is een vraag aan mij gesteld, 
via de Adviesraad. In december 2020 is een motie 
aangenomen betreffende openbare toiletten in 
Zuidplas. Voor de uitvoering is contact 
opgenomen met ondernemers en anderen die hun 
toilet openstellen voor publiek en gevraagd deze 
te melden bij de hoge-nood-app. Er is een 
landelijke hoge-nood-app ontwikkeld door de 
Maag Lever Darm Stichting. Nu wordt er verder 
onderzocht welke mogelijkheden er zijn om 
eventuele nieuwe publieke toiletvoorzieningen te 
realiseren.  
De vraag aan u: Waar in Zuidplas is de meeste 
behoefte aan openbare toiletten c.q. Waar 
worden die nu het meest gemist? 
 
Graag uw reactie naar Nel Oudijk tel: 0180 315839 of 
E-mail: neloudijk@gmail.com 
 

Wist u dat… 
 

Dichtbijhetnieuws, de nieuwe lokale omroep van 
Zuidplas 
 
In 2020 is de vergunning voor de lokale 
mediavoorziening toegewezen aan 
Dichtbijhetnieuws. Dichtbijhetnieuws is de nieuwe 
lokale omroep die zich naast het nieuws van 
Zuidplas ook richt op nieuws uit de omgeving. 
Veel senioren beleven plezier aan de lokale 
mediavoorziening. Lijkt het u leuk om mee te 
werken aan deze omroep? Dat kan! 

Dichtbijhetnieuws is altijd op zoek naar 
enthousiaste en getalenteerde vrijwilligers. Wilt u 
radio maken, nieuwsartikelen schrijven of uw wijk 
vertegenwoordigen met uw oren en ogen. Stuur 
dan een mail naar redactie@dichtbijhetnieuws.nl 
Alleen op de hoogte blijven van wat er speelt in 
Zuidplas en omgeving? Dat kan ook! 
Dichtbijhetnieuws is te ontvangen via 106.9FM, 
DAB+, dichtbijhetnieuws.nl en diverse sociale 
media kanalen.  

            

Wist u dat… 
 

Wijzer over geheugen 
 
Als je ouder wordt, is het normaal dat je vaker wat 
vergeet. Toch spookt dan al gauw het beeld van 
dementie door je hoofd. Maak je je daar zorgen 
over? Lees dan de nieuwe editie van ons 
boek Wijzer over geheugen, over hersenen, 
geheugen en dementie. 
 
In dit boek lees je onder meer hoe het geheugen 
werkt en hoe je er zo goed mogelijk voor zorgt. 
Ook beschrijven we welke vormen van dementie 
er zijn en wat de laatste ontwikkelingen zijn rond 
onderzoek en medicijnen. Je kunt ook een aantal 
testjes doen in het boek waarmee je zelf kunt 
nagaan hoe het met je geheugen is gesteld. 
 
Bron: de Consumentenbond. Te koop als boek of e-book 

 

 
                                  www.karenstegman.nl 

mailto:neloudijk@gmail.com
mailto:redactie@dichtbijhetnieuws.nl
http://www.karenstegman.nl/
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 Vereniging Senioren Actief Zuidplas (SAZ) biedt alle inwoners van Zuidplas 

van 50 jaar en ouder tegen een kleine bijdrage diverse 

Ontspannings- en Inspanningsactiviteiten en Ondersteuning. 

 
SAZ-ONTSPANNING SAZ-INSPANNNING SAZ-ONDERSTEUNING 

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

Fitness 
Woensdag 09.00 en 10.00 uur 
Comenius College - Fresiaveld 20 
Nieuwerkerk aan den IJssel 
Info: 06 – 10 69 09 16 
 

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

Breicafe/Hobbycafe 
Dinsdag 13.30 – 16.00 uur 
Dorpshuis Swanla 
Burg. Klinkhamerweg 86 
Zevenhuizen 
Info: 06 – 18 08 88 91 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Repair café  
Nieuwerkerk  
Vrijdag , 09.30 – 12.00 uur 
Recreatiezaal Locatie Dianthus  
Mezendaal Nieuwerkerk aan den IJssel 

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

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

Repair café  
Moordrecht 
Tweede en vierde maandag van de 
maand, 13.00-16.00 uur 
Wijkservicecentrum De Kroon 
Land voor Water 3 Moordrecht 
 

  Repair café  
Zevenhuizen 
Eerste en derde woensdag 
 van de maand, 09.30 -12.00 uur 
Dorpshuis Swanla 
Burg. Klinkhamerweg 86 Zevenhuizen 
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10 % korting voor SAZ leden op uw aankoop bij Vishandel Michel Heinen 
 

 
 

 

Senioren Actief Zuidplas 
Mezendaal 254, 2914 EE Nieuwerkerk aan den IJssel  
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 
 

 

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

 

http://www.sazuidplas.nl/

