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Voorwoord
Door: Wiebren Kraeima

Als penningmeester van de Stichting POSO ben ik ook
verantwoordelijk voor de financiële administratie en het
opmaken van de Jaarrekening.
Deze Jaarrekening zal binnenkort worden gepubliceerd op onze
website, maar ik kan u hierbij reeds verklappen dat we het jaar 2016
hebben afgesloten met een positief resultaat.
En dat hebben we voor een groot deel te danken aan de
financiële steun die wel elk jaar weer ontvangen van de
Gemeente. Daarnaast wil ik bedanken Fonds Sluyterman van
Loo voor hun bijdrage aan de kosten van de Lifestylebeurs 2016, al
onze adverteerders en Vrienden van het Poso.
Dankzij al deze bijdragen hebben we in het jaar 2016 weer meer
activiteiten kunnen uitvoeren als voorheen. Ook in 2017 zullen, zoals
de verwachting is, onze activiteiten zich uitbreiden.
Daarbij kunnen wij uw steun goed gebruiken.
Geef u op als Vriend van POSO. Voor hoe u zich kunt opgeven, zie
elders in dit blad.
Het Programma voor 2017 staat al weer voor een groot deel vast,
ook daarover leest u meer in dit blad. De eerste activiteit in 2017
was Koken 50+ voor mannen. Ik kan u zeggen het was niet alleen
leerzaam en lekker, maar bovenal gezellig.
U leest en ziet hier meer van op onze website: www.posohs.nl.
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Ouderenfonds
In het kader van het programma ‘Age Friendly Region’ zetten
de gemeente en provincie Groningen in samenwerking met het
Fonds voor Cultuurparticipatie een ouderenfonds op.
De naam van dit fonds alsmede de criteria en aanvraagprocedure worden eind februari bekend gemaakt. Tot die tijd
spreken we van het Ouderenfonds inzake Age Friendly Region.
In 2017 en 2018 kunnen particulieren en instellingen microof co-financiering aanvragen ter ondersteuning van hun
initiatieven of projecten gericht op ouderen participatie.
De gedachte achter het fonds is dat cultuurdeelname een
belangrijke bijdrage kan leveren aan ‘goed oud worden’.
Het aantal ouderen in de samenleving neemt de komende
jaren flink toe. Er is binnen zorg, welzijn en vrijetijdsbesteding
nog te weinig bekend over de kracht van cultuurdeelname en
andersom is de doelgroep ouderen (in al zijn diversiteit) voor
de culturele sector nog een relatief onontgonnen terrein.
Het kunnen voordragen van een idee moet laagdrempelig
zijn en vanuit ouderen zelf of organisaties komen.
De komende twee jaar willen wij onderzoeken of aan dit
fonds vanuit andere beleidsterreinen of private partijen extra
middelen kunnen worden toegevoegd. Ook willen we onderzoeken met het netwerk van ouderen(organisaties) of dit fonds
zelfstandig zou moeten blijven bestaan of dat het beter
ondergebracht kan worden bij een groter fonds of bestaande
subsidieregeling. De gemeente en provincie Groningen
hebben VRIJDAG amateurkunstondersteuning gevraagd
dit fonds in de eerste periode op te zetten en te beheren.
Wilt u zich alvast opgeven voor de nieuwsbrief dan kan dit via
amateurkunst@bijvrijdag.nl. Dan ontvangt u automatisch een
mail wanneer het fonds actief is.

ZWANENMEER
VIENNA FESTIVAL BALLET
Zondag 2 april - 15.00 uur
Informatie/kaarten (0598) 37 37 77
ADVERTENTIE

www.kielzog.nl
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Uitdaging
Door: Meint Dekker

Het POSO staat voor een drietal bijzondere uitdagingen:
Extra stimulering vrijwilligerswerk.
Meer veerkracht, meer glans.
Kunst op Stee.
Alle 3 projecten worden onder strikte voorwaarden gesubsidieerd.
Om deze subsidie binnen te halen wordt van het POSO extra inzet verwacht.
Het POSO ziet dit niet als een last, maar als een grote en mooie kans.
Het is goed om je dan te verdiepen in wat een uitdaging is.
Op inspire.nl las ik 3 verschillende uitleggen:
1.
2.
3.

Er gaat geen lift naar het succes, we moeten zelf de trap op.
Deuren worden geopend door ons over te geven aan dingen die op ons pad komen.
Je weet nooit wat je kunt, totdat je het probeert.

Kan het POSO dit alleen? Zeker niet. Ondanks de goede en gemotiveerde inzet
van onze vrijwilligers zullen wij moeten vragen: Wie wil ons vrijwilligersteam
versterken zodat wij samen met u als nieuwe vrijwilliger de puzzel oplossen?
U kunt zich aanmelden bij: Meint Dekker, meint.dekker@ziggo.nl
tel. (0598) – 32 69 69 of 06- 44 86 98 38
Gewoon doen! Uw aanmelding wacht ik af.
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RUCHTI
ORTHOPEDISCHE SCHOENMAKERĲ

Sportief
Elegant
of gewoon
Gemakkelĳk

Albert Plesmanlaan 24 c - 9615 TH Kolham - 0598 - 39 21 68
www.ruchtischoenen.nl
ADVERTENTIE
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Meneer Jansen
door: Richard de Leth

In de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren zĳn veel voorzieningen
voor mensen met een beperkt
budget. Mensen kunnen (indien
zĳ voldoen aan bepaalde voorwaarden) gebruik maken van
voorzieningen zoals de Voedselbank, Kledingbank Maxima
maar ook van de (misschien
minder bekend, maar zeker net
zo belangrĳk) speelgoedbank
Amalia.
De heer Jansen is sinds vier jaar
weduwnaar. Gelukkig heeft hĳ een
goed contact met zĳn drie zonen
en hun gezinnen waaronder vier
kleinkinderen in de leeftĳd van
één tot zeven jaar. Financieel
heeft Jansen het niet breed. Door
een betalingsachterstand in de
hypotheek is de woning van per
executie verkoop verkocht.
Dit heeft een restschuld van ruim
€ 30.000,- opgeleverd.
Gelukkig heeft hĳ een mooie
seniorenwoning kunnen krĳgen en
is het hem gelukt de huurtoeslag
aan te vragen waardoor de woning
ook betaalbaar werd.
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Maar toch…
Elke maand lukt het hem om alles
te betalen maar hĳ houdt er niets
aan over. In periodes als Sinterklaas en rond de verjaardagen
heeft Jansen het extra moeilĳk
want cadeautjes kopen kan hĳ
eigenlĳk niet. Soms verzint hĳ
een smoes zodat hĳ niet hoeft te
komen op een verjaardag maar
eigenlĳk wil hĳ dit helemaal niet.
Daarnaast is het van de AOW uitkering niet mogelĳk om de schuld
af te lossen. En de bank wil het
geld wel terug zien.
Als er vlak voor Sinterklaas een
brief binnen komt van een deurwaarder schrikt Jansen. Daarnaast
ligt er ook de uitnodiging van zĳn
zonen om Sinterklaas te komen
vieren. Hĳ schaamt zich ervoor dat
hĳ geen cadeautjes kan kopen, hĳ
baalt van de schulden; zo kan het
niet verder. Uiteindelĳk gaat hĳ
naar de gemeente omdat hĳ heeft
gehoord dat ze bĳ de Kredietbank
mogelĳk een oplossing kunnen
bieden. Jansen vraagt een adviesgesprek aan en tĳdens dit gesprek
blĳkt al vrĳ snel dat hĳ een problematische schuld heeft en dat
het verstandig is om een aanvraag
schuldhulpverlening in te dienen
bĳ de kredietbank.

Tĳdens het intakegesprek bĳ hem
thuis valt het de schuldhulpverlener op dat hĳ foto’s heeft staan
van zĳn kleinkinderen. Als Jansen
vertelt over de aanleiding van
de aanvraag, het niet kunnen
kopen van Sinterklaas cadeautjes
in combinatie met de brief van
de deurwaarder, biedt de schuldhulpverlener aan een verwĳsbrief
te schrĳven voor Speelgoedbank
Amalia.

Op vertoon van deze doorverwĳzing kan Jansen per kleinkind twee
cadeautjes per jaar uitzoeken. Op
deze manier kan hĳ ondanks zĳn
schuldproblematiek toch cadeautjes meenemen voor zĳn kleinkinderen.
Dit was een jaar geleden.
Hĳ maakt nog steeds gebruik
van de speelgoedbank en zit
inmiddels in een schuldregeling
bĳ de Kredietbank. Dit is een
traject voor de duur van 3 jaar,
bĳ goed verloop is Jansen na deze
periode schuldvrĳ.

PROBLEEMLOOS OUDER
WORDEN?!
Maakt u wel eens mee dat:
-

U moeite heeft met traplopen
U uit balans raakt en net niet ten val komt
U zich duizelig voelt
U minder energie heeft dan u zou willen
U moeite heeft met op staan uit de stoel
U moeite heeft om u zelf aan en uit te kleden
Het bed opmaken lastiger wordt

Veel mensen vinden deze afname van functioneren vanzelfsprekend. Maar wist u dat een (geriatrie-)
fysiotherapeut u kan helpen deze activiteiten te verbeteren en/of u kan leren hiermee om te gaan?
Om deze activiteiten te verbeteren kunt u oefentherapie gaan volgen, gericht op het herwinnen
en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.
De fysiotherapeuten van Van Kasteel zijn gespecialiseerd, ervaren en betrokken. Wij nemen graag de
tijd voor u. We nemen een intake af, doen metingen en begeleiden u in de oefenzaal.
Van Kasteel fysiotherapie
Bel: 0598-397452. Of mail: info@vankasteel.nl
Zie ook: www.vankasteel.nl
ADVERTENTIE
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Irma

Door: Rolf van Trigt

Irma maakt een afspraak, doorverwezen door de fysiotherapeut vanwege
hoofdpijn. Irma is 66 en sinds 6 jaar alleenstaand en als ze binnenkomt valt
op dat ze wat broos oogt. Irma geeft aan dat de hoofdpijn blijft
bestaan, ondanks de behandeling van de spanningsklachten, door de fysiotherapeut. Bij het uitvragen van het probleem geeft Irma aan dat ze niet zo erg bezig is met eten en
drinken. Het eten en drinken schiet er wel eens bij in sinds ze alleen is.
Voor mij was dit aanleiding om te vragen naar haar voedingspatroon. Irma geeft aan dat ze
zeer onregelmatig eet en weinig drinkt. Beetje koffie en een paar koppen thee. Ontbijt wordt overgeslagen want er wordt wat later opgestaan. Ik leg haar uit dat een tekort aan vocht een groot
effect heeft op het functioneren van haar hele lichaam en haar hoofdpijn.
Irma vindt het gebrek aan structuur vervelend in haar leven. Het gebrek aan structuur werkt door in
haar eet patroon en dit was een goede mogelijkheid om de verandering te maken.
Om genoeg te drinken zet ze nu een kan water op het aanrecht, die aan het einde van de dag leeg
moet zijn. Hiernaast hebben we uiteraard de rest van de voeding en vitamines aangepast.
Na een paar weken gaf Irma aan dat ze zich veel fitter voelde en dat haar hoofdpijn weg was.

Dinsdag 7 maart

Dinsdag 4 april

14:00

14:00

Dinsdag 21 maart

Dinsdag 18 april

14:00

14:00
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Kunst Op Stee
Door: Hans Raspe

in Midden Groningen
De naam zegt het al ‘Kunst op
Stee’; kortom ontdekking van
kunst en Cultuur in de eigen
regio. In ons geval in Midden
Groningen.
Velen weten niet dat onze
gemeente bruist op het gebied
van Kunst en Cultuur.
En onbekend maakt onbemind!
Kunst op Stee is een Cultuurprogramma waarbij u in de
maand april 2017 kennis kunt
maken met bekende en minder
bekende Kunst- en Cultuuractiviteiten in onze nieuwe
gemeente Midden Groningen.
Het is nog veel beter - U kunt
en mag zelf meedoen!
U kunt in deze maand kennismaken met Kunst- en
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Cultuuractiviteiten, zelf bezig
zijn tijdens een workshop, een
rondleiding volgen in een
museum, een theatervoorstelling bezoeken of een middag
naar de bioscoop.
Tijdens de activiteiten van
Kunst op Stee ontdekt u uw
talenten, vinden ontmoetingen
plaats en wordt er bovenal
plezier gemaakt!
Op dit moment is een kleine
groep vrijwilligers bezig om
een leuk programma samen te
stellen zodat onze senioren in
de regio in de maand April een
leuk, verassend en gevarieerd
programma krijgen aangeboden.
U mag hier natuurlijk ook zelf
aan meewerken door mee te
denken.

Voor het POSO is het een
nieuw terrein die men graag
verder wil ontwikkelen.
Kunst en Cultuur is immers een
prachtig middel om elkaar te
ontmoeten en te genieten van
dingen die mensen ontroeren.
Of het nu gaat om het shantykoor of een opera, beide activiteiten sluiten aan bij het plezier
wat men in Cultuur beleeft.
Heeft u zelf goede ideeën, een
leuke activiteit of lijkt het u leuk
om mee te helpen in de organisatie? Neem de uitdaging aan
en meld u aan bij het POSO.
Een leuke samenleving maken
we immers samen en uw hulp
kunnen we goed gebruiken!
We houden u graag op de
hoogte.

Elke zaterdag van
9.00- 16.00 uur
geopend

Showterrein
Tuinaanleg & Renovatie

Tuinonderhoud

Haardhout & Briketten

de Houtmanstraat 36 Hoogezand 050-2340009
www.groeneklaver.nl
ADVERTENTIE
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Vrijwilligers gezocht
Door: Liesbeth Cator

In De Burcht wonen ouderen met
dementie in een woongroep waar
een huiselijke sfeer centraal staat.
Elke bewoner heeft een eigen
studio en overdag verblijft men in
de gezellig ingerichte huiskamer.
Recent is op de psychogeriatrische
afdeling een extra huiskamer
gerealiseerd, waar een bijzonder
project van start is gegaan.
Tussen 11.00 en 19.00 uur komt
een groep van acht dementerende
bewoners samen om activiteiten
te ondernemen; spelletjes doen,
bewegen en creatieve bezigheden.
’s Avonds wordt de warme maaltijd
gezamenlijk bereid, gekookt en
opgegeten. De bewoners die de
nieuwe huiskamer bezoeken
hebben vooral behoefte aan
aandacht en activiteiten in een
gezelligheid omgeving.
ZINN is op zoek naar vrijwilligers
die samen met een professionele
woonassistent vorm geven aan de
dag. Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen met Sylvia
Tiersma, leidinggevende zorg,
telefoon 0598 35 3729,
s.tiersma@zinnzorg.nl.

14

“Lekker donzig......””
Door: Mecheline

“Ik denk dat ik weet wat
het is wat mij zo onrustig maakt”, hoor ik
mijzelf zeggen.
“Ik denk dat het komt omdat
2016 afsluiten zoveel heeft
gekost dat ik nu eindelijk in rust
kom en dat niet gewend ben”.
Mijn lichaam gaat in protest en
mijn hoofd wil zich niet legen…
“Wat een raar, vaag gevoel is
dat zeg. Ik weet dat wij dit jaar
meer rust moeten nemen en
deze ook krijgen omdat we al
veel puin hebben geruimd en
aardig op schema liggen”.
Alles wat gelukkig maakt, liefde
geeft en warmte brengt, hebben we samen, maar toch waait
er nog een naar koud windje
langs af en toe. Het zijn vast de
laatste rafelrandjes De pittige
erwtensoep staat te pruttelen
en geeft een heerlijke geur aan
ons huis. Een gevoel van geborgenheid vult de ruimte.

Het uitzicht is ver en spierwit. Er ligt ijs op het water en
verschillende kleine voetstapjes
kruisen elkaar door de sneeuwdeken. Ik haal wat hout en leg
dit naast de brandende kachel.
Mijn man is op kantoor, weer
een zaterdag weg, weer verantwoording afleggen aan de zorgverzekeraars. Telkens weer die
extra dingen, nooit is het eens
genoeg. Ik zou zeggen: “kom
maar langs en zie hoe respectvol en deskundig wij zijn”.
Opeens hoor ik luid getrippel,
steeds iets harder en dan weer
wat verder weg. Ik kan het niet
direct plaatsen en ga op het
geluid af. Het zijn onze kippetjes. Ik zie ze huiveren voor de
grote witte vlakte die voor hun
ligt. Ze blijven in hun hok en
trippelen van links naar rechts,
zonder vooruit te komen. Ik
besluit om ze een handje te
helpen en til ze op en laat hun
pootjes kennis maken met de
koude sneeuw. Ze trekken hun
pootjes op en proberen weg
te fladderen. Ik zet ze op de

rugleuning van het bankje en
besluit even bij de soep te gaan
kijken. Een paar uurtjes later
zitten ze nog op de rugleuning,
lekker donzig tegen elkaar aan.
Ik wil ook zo zitten, bij de
openhaard en even vergeten
dat 2016 een verschrikkelijk
heftig jaar was. Verschrikkelijk
zit nog in elke vezel van ons lijf,
elke gedachte aan werk doet
ons nog steeds huiveren maar
gelukkig hebben wij elkaar en
komen ook wij weer op onze
pootjes terecht.
De kippetjes scharrelen door
de sneeuw, elke dag weer alsof
het allemaal nieuw is.
We nemen een voorbeeld aan
hun en gaan mindfull aan ons
nieuwe jaar beginnen. Een
Mindfull en liefdevol 2017
allemaal…
Liefs Mech...
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POSOTIEF
Door: Peter Verschuren

Een goed idee om POSOnieuws om te dopen in POSOtief.
De nieuwe naam is een leuke woordspeling en een welkome
aansporing om de wereld wat optimistischer tegemoet te treden.
En ik moet zeggen dat ik dat laatste wel kan gebruiken.
Als ik kijk naar wat zich nu in de politiek aan het afspelen is, zowel in Nederland
als daarbuiten, kan ik heel gemakkelijk erg pessimistisch worden.
Mij bekruipt regelmatig het gevoel dat we met het uitkleden van de solidariteit en
het benadrukken van de verschillen tussen groepen mensen, stappen achteruit
zetten op de weg naar een beschaafde samenleving.
En ik ben niet de enige: tweederde van de ouderen verwacht dat hun kinderen
een slechtere tijd tegemoet gaan dan zijzelf. Dat was een aantal jaren geleden
nog ondenkbaar.
Daarom: graag wat

positiviteit

.

En die heb ik zelf ook echt wel: over de dagen die weer langer worden. Over de
bereidheid die er bij heel veel mensen is en blijft om anderen te helpen. Over de
zorgvuldige manier waarop we samen met Slochteren en Menterwolde bouwen
aan de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Over de gedreven inzet van POSO
en al die andere vrijwilligersorganisaties die Hoogezand-Sappemeer heel veel
bieden. En over mijn kleinkinderen die heerlijk ongeremd en zonder zorgen de
wereld verkennen – en het huis op zijn kop zetten.
Kortom: laten we ons zorgen blijven maken over de ontwikkelingen in de wereld
en kijken hoe die een beetje kunnen bijsturen. Maar laten we niet vergeten ook te
genieten van de mooie zaken die we in onze persoonlijke omgeving tegenkomen.
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Laat uw persoonlijke Travel Counsellor alles
voor u regelen.
U betaalt niets meer dan bij een reisbureau
en ontvangt een exceptionele service van uw
eigen persoonlijke reisadviseur.
Strandvakanties, stedentrips, cruises,
avontuurlijke vakanties, huwelijksreizen,
wintervakanties, reizen op maat, vluchten,
autohuur, hotelovernachtingen en nog veel
meer..

Al gedacht aan een heerlijke vakantie
op de mooie Canarische Eilanden,
of de Balearen, Mallorca of Menorca.
Bezoek het bijzondere bloemeneiland
in de Azoren (Madeira), of fietsen op
Guernsey of Jersey.

Diana Elzinga
Uw persoonlijke reisadviseur,

Nog nooit in Sevilla geweest, het prachtige
Andalucia met hun heerlijke wijnen, mooie
natuur, adembenemende gebouwen en
architectuur.

Thuis in de hele wereld
T: 06 12 86 49 36
E: diana.elzinga@travelcounsellors.nl
W: www.travelcounsellors.nl/diana.elzinga

Wat dacht u van Portugal, Malta, Cyprus, er
is zoveel te zien en zo veel mogelijk, en zo
weinig tijd 
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Walking Football
Door: Bert Verver

Walking Football
bij HS’88 is een succes

Op dinsdag 8 maart 2016 werd
een informatiemorgen gehouden over Walking Football (WF)
in het clubhuis van HS’88.
Samen met de POSO heeft
HS’88 deze informatiemorgen
gehouden. De opkomst was
goed en de eerste WF geïnteresseerden gaven zich op om
deze nieuwe tak van bewegen
eens te proberen. Een aantal
was direct enthousiast en daarmee is de basis gelegd voor WF
bij HS’88.
Nu zijn we bijna een jaar verder
en zijn we met 14 actieve
Walking Footballers die
wekelijks de training bezoeken.

Naast dat het een intensieve
vorm van bewegen is, is het
ook nog eens een leuk spelletje
waar je voldoende energie in
kwijt kunt. Daarbij is het goed
voor je gezondheid.
Na een warming up om alle
spieren even soepel te maken
om blessures tegen te gaan
wordt er een partijtje gehouden met kleine doelen. Na
het winnende doelpunt gaan
we even koffie drinken in het
clubhuis.
Mochten er nog mensen zijn
die ook interesse hebben, kom
eens een keer kijken op een
woensdagmiddag we trainen
van 13.00 uur tot 14.00 uur. Je
mag natuurlijk ook je sportkleding direct meenemen om
even mee te doen.

Het is nu winterstop
we starten weer op woensdag
22 februari a.s. aanvang 13.00 uur.
Ben je 60+ dan ben je van harte welkom.
voor meer informatie: www.hs88.nl of www.posohs.nl
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Beter Horen				M. Veningastraat 3		Hoogezand
Carlo Goddijn				Kerkstraat 203			Hoogezand
Travel Counsellors			
Noordbroeksterstraat 90
Sappemeer
Cinefilmhuis
Gorecht Oost
Hoogezand
Com-2U				Kerkstraat 233			Hoogezand
De Boer Schoenmode			
v/d Duyn v Maasdamweg 2
Hoogezand
De Reensche Compagnie		
Tak v Poortvlietstr. 361		
Hoogezand
Dierenshop H.V.			Hoofdstraat 41			Hoogezand
Eefting Uitvaartverzorging		Vaartwijk 27			Sappemeer
Fieret Optiek Service			
Vinkenlaan 32			
Nw Pekela
Fysiotherapie Hoogezand		
Wega 4, De Ruyterstr. 4
Hoogezand
Garage Bischoff				Hoofdstraat 181		Hoogezand
Gewichtsconsulente HS			Buitenlust 58			Sappemeer
Hoveniersbedrijf De Groene Klaver
de Houtmanstraat 36		
Hoogezand
Het Meisje van Rustenburg		
Burg v. Royenstraat Oost 83
Hoogezand
Hotel Restaurant Faber			
M. Veningastraat 123		
Hoogezand
Irma Adema Mode in Textiel		
Noorderstraat 184		
Sappemeer
IT-land/Veldhuis Autom.		
M. Veningastraat 9		
Hoogezand
I-train computer opleidingen		
Laan van de Sport 2		
Hoogezand
Johan Boltjes Keurslager		
Sluiskade 49			
Hoogezand
Jopie Jong Woninginrichting		
Noorderstraat 139		
Sappemeer
Jumbo Sappemeer			Noorderstraat 103		Sappemeer
Juwelier Meijer				M. Veningastraat 12		Hoogezand
Kielzog					Kerkstraat 38A			Hoogezand
Koken & Wonen			
M. Veningastraat 14		
Hoogezand
La Luna Care				Kerkstraat 153			Hoogezand
Londeman mannenmode		
Noorderstraat 119		
Sappemeer
Medisch Centrum Gorecht		
Gorecht-Oost 167		
Hoogezand
Mitra Drankencentrum Vogel		
Hoofdstraat 256		
Hoogezand
Pedicuresalon Hikkemien		Sterappel 32			Hoogezand
Radio D&V				Hoofdstraat 102		Hoogezand
Reinders Installatietechnieken		
Korte Groningerweg 43		
Foxhol
Restaurant De Gouden Zon		
Noorderstraat 323		
Sappemeer
Ruchti Orthopedische Schoenen
A. Plesmanlaan 24C		
Kolham
Senioren Computer Vereniging		
Alt HS 				
Hoogezand
Smit Keurslager			
Gorecht oost 28		
Hoogezand
Timmer Tweewielers			Kerkstraat 255			Hoogezand
Uitvaartverzorging Brouwer		Parklaan 8			Hoogezand
Van der Klei Optiek			
Noorderstraat 91		
Sappemeer
Van Kasteel Fysiotherapie		
M. Veningastraat 113		
Hoogezand
Van Smaak				Richterlaan 5			Drachten
VEK notarissen				M. Veningastraat 121		Hoogezand
Vera Peppel				Schoener 34			Kropswolde
Vishandel Mulder			Sluiskade 32			Hoogezand
Winkeliersvereniging De Hooge Meeren					Hoogezand
ZINN					Postbus 51			Haren
meer informatie zie: www.posohs.nl

ONZE PARTICULIERE
VRIENDEN:
Mevr. A. Bodewes,
Mevr. A. Bus,
Mevr. T. Davids,
Mevr. R. Eggermont,
F.E. Franssen
Dhr. H. Haze,
Mevr. T. van Kleef-Schror,
F.G. Kranenborg,
Mevr. G. Lutgers,
Fam. van der Meij,
Mevr. M. Meijer-Tichelaar,
Dhr. en Mevr. Vegter,
Dhr. R. Meijer,
Mevr. & Dhr. Ottens,
Dhr. F. Ronda,
Dhr. J. Schipper,
M.J.H. Sibon,
Mevr. A.H. Spakman-Bakker,
Mevr. J. van der Steeg,
Fam. Veldhuis,
Fam. A.H. de Vries,
Mevr. J. Vriesema,
Mevr. H. Wildeveld-Tuizenga,
Dhr. B. Wijbenga,
Dhr. H. Zonnenberg,
Het Poso is door de Belastingdienst
aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling.
(ANBI)

Uw gift is derhalve met inachtneming
van de inkomstenbelastingregels
aftrekbaar.‘

ADVERTENTIE
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“Je vaart er wel bĳ”
Al bĳna een halve eeuw vrĳwilliger. - Ko Schrik.

Nederland telt ruim 5,5 miljoen
vrijwilligers. Zij zijn actief in de
sport, de zorg, het onderwijs
en in de welzijnssector.
Vrijwilligers dragen eraan bij
dat activiteiten en taken waar
minder geld voor is, toch door
kunnen gaan.
De traditionele definitie van
vrijwilligerswerk is “werk dat in
enig georganiseerd verband,
onverplicht en onbetaald wordt
verricht ten behoeve van anderen of de samenleving”.
Vrijwilligerswerk wordt steeds
belangrijker in onze samenleving.
Heel wat mensen maken zich
verdienstelijk met de zorg om
de ander, de zorg om het milieu,
inzet voor hulpbehoevenden,
bescherming van monumenten,
vredesactivisme of hulp aan
mensen die illegaal in een land
verblijven.
Eén van deze vele vrijwilligers is
Meiko Schrik, sinds het jaar 2000,
vanuit Prisma, vrijwilliger bij het
POSO, 83 jaar oud, wonend in
Hoogezand en al 44 jaar bezig
met vrijwilligerswerk op velerlei
gebied en nog lang niet van plan
hiermee te stoppen.

Sinds wanneer doet u dit
vrijwilligerswerk al?
In 1968 begon de Nederlandse
Sportfederatie een actie om het
Nederlandse volk in beweging
te krijgen. Weinig acties zijn zo
succesvol geweest. De Provinciaal Groninger Sportraad (PGS)
haakte op deze actie in door een
‘Stichting Sport- en Spel’ in het
leven te roepen. Het sportbureau van de Gemeente Hoogezand-Sappemeer werd er bij
betrokken die op haar beurt een
platvorm in het leven riep, om
vorm en inhoud aan de Recreatiesport te geven.
Rond 1972 ben ik op vrijwillige
basis in Hoogezand-Sappemeer
aan het organiseren van sport en
spel activiteiten begonnen. Op
het culturele vlak ben ik jaren lid
geweest van de toneelvereniging
volksonderwijs (TVO) en was
daarbij tevens lid van de Nederlandse Amateur Toneel Unie.
Met het oprichten van een
Stichting ‘Sport en Spel’ was het
mogelijk Recreatie-sportleiders
op te leiden om Sport- en Spel
evenementen goed en verantwoord te kunnen begeleiden.

De 1e actie in Hoogezand
Sappemeer begon met Trimzwemmen in het buitenbad te
Hoogezand. Daarnaast werd er
begonnen met het organiseren
van fietstochten op zondagmorgen vanaf het oude Postkantoor
te Hoogezand en met Veldlopen
en Volleyballen in het Kraaienbos
te Zuidlaren. Dit was mijn startmoment om me als vrijwilliger in
te zetten.
In 1972 ontstond hierdoor een
‘Trimcomité waar ik als voorzitter
vorm en inhoud aan heb kunnen
geven. Van dit Trimcomité heeft
ook Fokkelien Boelens vanaf
1974 deel uitgemaakt. Sinds die
tijd is ook zij actief als vrijwilliger
en hebben wij, samen met vele
anderen, met heel veel plezier
“sport en beweging” in Hoogezand-Sappemeer 44 jaar lang
vorm en inhoud kunnen geven.
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Wat voor vrijwilligerswerk heeft u in de jaren
gedaan voordat u bij het POSO kwam?
Wij organiseerden rond deze tijd wekelijks fietstochten en jaarlijkse dagfietstochten. Naast het
Trimcomité ontstond in 1975 ook een Comité
Rijwielavondvierdaagse (RAV) waaraan de wielersportvereniging WVHS en de IJsvereniging
Borgercompagnie meewerkten.
De rijwielavondvierdaagse heb ik, samen met
Everhardes Roek, Map vd Voort en Fokkelien
Boelens jarenlang in onze gemeente als vrijwilliger, met veel plezier kunnen organiseren. De RAV
heeft, met als hoogtepunt 1700 deelnemers,
12 jaren bestaan.
In 1975 komt het Ministerie van WVC NOC/NSF
met een nieuwe actie genaamd “Sport Real”, met
voor onze organisaties, weer nieuwe uitgangspunten. Dat betekent nog meer comités. Om
dit te voorkomen wordt door de Gemeentelijke
Commissie Voor Sport en Lichamelijke Opvoeding (GCSLO) een Commissie Sportieve Recreatie
(CSR), voor de ongeorganiseerde sport, officieel
in het leven geroepen. Hiervan ben ik jarenlang
voorzitter geweest.
De CSR organiseerde o.a wekelijks het trimzwemmen, gymnastiekvormen in sportzalen, een jaarlijkse rijwielavond-vierdaagse, wekelijkse fietstochten
op zondagmorgen, jaarlijkse dagfietstochten en
voortzetting van een reeds door het gemeentelijk
sportbureau in leven geroepen jaarlijkse Zwemvierdaagse en een Kerst- Sport- en Spel instuif
voor scholen, waar rond 500 kinderen in de wintervakantie aan deel konden nemen. Dit laatste was
één van mijn liefste sport- en Spelorganisaties.
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Om de bevolking in Hoogezand-Sappemeer te
stimuleren om meer te gaan bewegen,
richtte het Gem. Sportbureau in samenwerking
met de PGS een Spel-o-theek op.
Hier konden burgers en sportorganisaties Sporten Spelartikelen, kosteloos uit lenen.
In 1983 heb ik als voorzitter van de CSR de eerste
vergadering voor de Triathlonsport in Hoogezand-Sappemeer geopend. 17 jaar lang hebben
we deze tak van recreatie- en wedstrijdsport met
vele anderen vanaf het strand aan het Zuidlaardermeer georganiseerd.
De Triathlonsport heeft mij veel voldoening
geschonken. Mede ook omdat landelijke aan
onze Triathlons- en Biathlons werd deelgenomen.
Wij konden hierdoor Hoogezand-Sappemeer als
sportorganisatie goed op de kaart zetten.
In Hoogezand-Sappemeer waren er in die tijd
ongeveer een kleine 6000 sporters bij verenigingen aangesloten. Gezamenlijk hebben de aangesloten vereniging nog een sportfederatie gevormd
waarvan ik voorzitter ben geweest. Vanaf deze
periode ben ik eigenlijk als vrijwilliger zo van het
ene landelijk project in het in het andere gerold.
Op 19 november 1984 hebben we vanuit de CSR
een kanovereniging in het leven kunnen roepen
en geïnstalleerd. Dit in goede samenwerking met
de Nederlandse Kanobond en de Toer Kanobond
Nederland. Mede hierdoor heeft de kanosport in
Hoogezand-Sappemeer zich met een kleine 80
leden, als een bijzondere beleving- en bewegingssport voor jong en oud, zich in onze plaats kunnen
ontwikkelen.

Uitnodiging kennismakingsbijeenkomst
De dames- en herenloge van de Odd Fellows te Sappemeer nodigen
belangstellenden uit voor een nadere kennismaking.
Beide loges houden op dinsdag 4 april a.s. om 20:00 uur
een open avond in het Odd Fellowhuis “Welgelegen”, Vosholen 60 te Sappemeer.
Odd Fellows hanteren het symbool van drie aan elkaar verbonden schakels.
Deze staan voor vriendschap, naastenliefde en waarheid.
Doel van deze avond is U vertellen wie wij zijn, wat wij doen.
Uiteraard is uw bezoek geheel vrijblijvend.

Weet u welkom !

Wilt u meer weten of onze kennismakingsbijeenkomst bezoeken, stuur dan een mail
naar: 22stuwkracht@oddfellows.nl (voor de damesloge)
of 14johnwelch@oddfellows.nl (voor de herenloge) of bel 050 - 40 94 726
http://sappemeer.oddfellows.nl
ADVERTENTIE
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Voor alle activiteiten en evenementen hebben we
steeds draaiboeken geschreven. Ons doel was
steeds: het initiëren en opstarten van projecten
om ze daarna over te dragen aan een vereniging
of organisatie, die wij daarna zijn blijven ondersteunen waar het nodig was.
Tot 2000 was u vooral bezig op het gebied
van sport. Was u ook beroepsmatig bezig met
sport?
Nee, helemaal niet. Ik ben van huis uit een techneut. Kort na de oorlogsjaren in 40/45 ging ik elke
dag op mijn fiets, met surrogaatbanden, naar de
Ambachtsschool in Veendam. In mijn arbeidsverleden ben ik begonnen als elektricien en op mijn
58ste jaar heb ik, na 44 jaar sleutelen en denken
in dit vakgebied, afscheid genomen als directeur
techniek.
Ik woonde in die begintijd bij mijn ouders in Nieuwe Pekela en ben twee jaar na mijn dienstplicht
in Hoogezand komen werken. Ik heb, in de eerste
jaren van mijn beroepsmatige leven tijdens het
woon-werkverkeer, ruim 43.000 kilometer op mijn
fietsje afgelegd. Daarna ben ik in 1957 getrouwd
en in Hoogezand gaan wonen. Ik ben er in mijn
leven van overtuigd geraakt dat een gezonde
leefstijl er toe kan bijdragen dat je óók op hogere
leeftijd, het vrijwilligerswerk met veel plezier en
welbevinden kan volhouden.
Wat doet u voor het POSO?
Wij zijn rond 1970 overgeheveld naar het Prisma.
In de beginperiode bij het POSO, deden we vanuit
Prisma, later Kwartier Zorg en Welzijn, vanuit onze
lange ervaring in recreatiesport en cultuur, als
Innovatie Commissie veel aan PR- en
innovatieve activiteiten.
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Aanvankelijk werden we bij het POSO bij de
toenmalige “Innovatie Commissie” als vrijwilliger
ingedeeld. Bij het POSO richten wij ons op dit
moment, vooral op Kunst en Cultuur.
Samen met Alex Postma als Docent bij het Kielzog,
hebben we een cursus “Luisteren naar Muziek”
geïnitieerd. Ook hebben we samen met Coen
Meerten van Het Kielzog een nieuw project op het
oog, die gericht is op mensen die alleen staan en
misschien wel collectief naar muziek willen luisteren. En… wat muziek met je doét of kán doen! Een
ander nieuw op te zetten project heet “Kunst op
Stee”, dit staat nog op de werkrol, maar we moeten het project nog in gezamenlijkheid uitwerken.
We concentreren ons nu meer op het aanreiken
van ideeën over kunst- en cultuur.
En natuurlijk dragen we ons steentje bij met het
rondbrengen van het blad ‘POSO tief’ en het
verspreiden van affiches en reclames voor POSO
activiteiten.
We spelen op het POSO Life Style Beurs de rol van
gastheer en gastvrouw. Het is leuk en fijn werken
met alle mensen van het POSO.
Wat is uw “drive” om dit zoveel jaren te doen en
hoe houdt u dit vol?
Mijn “drive” is de interesse in mensen. Ook in mijn
arbeidsverleden was het niet alleen de techniek
die mij boeide maar ook de mensen, met wie ik
heb samengewerkt en ontmoet, boeiden mij zeer.
Hier leerde ik karakters kennen en hoe met
mensen om te gaan.
Ik vind het fijn om vrijwilligerswerk te doen en te
zien hoe anderen plezier beleven aan onze inspanningen en activiteiten die wij bij het POSO mede
organiseren. Als de deelnemer plezier heeft de

organisator dat ook.
Ik doe het vrijwilligerswerk zo lang ik het
kan en mijn gezondheid mij niet in de
steek laat.
Ik ben lid van kanovereniging De Futen
en maak samen met anderen nog
regelmatig kanotochten van 30 à 40
kilometer over rivieren, kanalen,
IJsselmeer en Waddenzee.
De kanosport is bij uitstek
geschikt als recreatiesport
en natuurbeleving.
In letterlijk zin!
“Je vaart er wél bij”.

ADVERTENTIE

Wij hebben meer dan 40 jaar lang, veel plezier aan het vrijwilligerswerk in
Hoogzand-Sappemeer en haar buitendorpen beleefd.
Het mooie van vrijwilligerswerk is: “DAT

HET NIET MOÉT”

Meiko Schrik en Fokkelien Boelens-Eerhard
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ADVERTENTIETARIEVEN POSOtief

LOTGENOTENGROEP

adverteren op jaarbasis in het POSOtief
(6 tweemaandelijkse uitgaven)
1/1
1/2
1/2
1/4

pagina
pagina
pagina
pagina

zetspiegel
zetspiegel
zetspiegel
zetspiegel
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x
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full
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colour
colour
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€ 180,00
€ 95,00
€ 95,00
€ 50,00

adverteren op eenmalige basis in het POSOtief
1/1
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1/2
1/4

pagina
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x
x
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€ 40,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 15,00

adverteren www.posohs.nl d.m.v. banner
banner breed € 30,00 per kwartaal
banner vierkant € 15,00 per kwartaal

OOGCONTACT
We gaan op 16 maart 2017 naar
Romala Theehuis en Galerie.
Pieter Venemakade 209,
9605 PP Kielwindeweer.
Tel. 0598-352585

POSOtief heeft een oplage van 1000 stuks.
Naast adverteren kunt u ook voor slechts € 15,00 per jaar Vriend
worden van het POSO. U steunt met het adverteren in POSOtief
of Vriend te worden van het POSO de activiteiten die het POSO
organiseert voor vijftig plussers in de gemeente HoogezandSappemeer. Ook giften zijn natuurlijk van harte welkom.
Het Poso heeft de ANBI status, dat wil zeggen dat uw gift of
bijdrage als Vriend van het Poso met in achtneming van de
bestaande belastingregels aftrekbaar is voor de belasting.
Voor nadere informatie:
Wiebren Kraeima,
E-mail: wiebren.kraeima@posohs.nl
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Mevr. Vicky Batista van Visio Haren zal
ons bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen onder het genot van een kopje
thee of koffie.
We starten om 14.00 uur
en het is afgelopen om 16.00 uur.
Als er nog vragen zijn hoor ik dat graag.
Siena Ottens en de andere vrijwilligers.
(0598-323935)

Overzicht filmvoorstellingen Cinefilmhuis
maart en april 2017 :
6 maart
20 maart
3 april
24 april

: Florence Foster Jenkins
: 24 Wochen
: Hell or High Water
: Frantz

Voor de trailers van de films kunt u terecht op

www.cinefilmhuis.nl
Vanaf januari – juni zijn er 12 filmvoorstellingen.
De voorstellingen beginnen om 20.00 uur in de

VUE bioscoop.
Voor € 10,00 kunt u donateur worden van
Cinefilmhuis (2e helft filmseizoen van januari – juni
2017 ) en betaalt u slechts € 6,00 i.p.v. € 10,00 per
filmvoorstelling.

ADVERTENTIE
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WIST

U

Samenwerking tussen
huisartsen en sociale
teams een ingewikkeld proces is dat in
veel gemeenten moeizaam tot
stand komt.

In Hoogezand-Sappemeer
hebben de huisartsen
speciaal hiervoor iemand in de
arm genomen die samen met
de gemeente en de sociale
teams voor een serie heldere
werkafspraken heeft gezorgd.
‘Huisartsen en sociale teams
hebben elkaar heel veel te
bieden, maar daarvoor zijn
wel goede afspraken nodig
rond bijvoorbeeld de
privacybescherming en de
manier van doorverwijzen.
Die afspraken hebben we nu
vastgelegd en daar ben ik
heel blij mee’, aldus
wethouder Verschuren.
30

bron: Gemeente HS

U

DAT

In de eerste week van
januari zo veel mensen
gebruik hebben
gemaakt van de
AfvalWijzer dat deze
tijdelijk overbelast was.

Computeropleidingen

Voor bedrijven, instellingen en particulieren.

U kreeg mogelijk een melding
dat uw adres niet volledig of
correct was toen u probeerde
uw AfvalWijzer te bekijken.

•
Leer omgaan met uw iPad, tablet, laptop of PC;
•
Veilig internetgebruik (met o.a. Google Earth en Skype);
•
Meer weten over Sociale Media (Facebook, Twitter, e.a.);
•
Computervaardigheden Algemeen voor 50+;
•
Foto’s bewerken en versturen;
Heeft u begin januari •
Websites maken en onderhouden;
problemen ondervonden, •
Alle MS Ofﬁce onderdelen, Windows en nog veel
probeert u alstublieft
meer……..
nogmaals uw
AfvalWijzer te bekijken.
iTrain Opleidingen heeft cursussen op maat voor iedereen.
Informeer naar onze tarieven, kortingen en voorwaarden.
Mocht u nog steeds een
foutmelding krijgen, dan horen
Locatie: Kwartier Zorg en Welzijn, Laan van de Sport 2,
wij dat graag van u via https://
9603 TG, Hoogezand-Sappemeer
www.hoogezand-sappemeer.nl/
tel.
0597-591759
mob. 06 – 21211755 E-mail: info@itrain.nl
mooiman of Tel. (0598) 373737.
Ondertussen is de grootste
drukte achter de rug en is de
AfvalWijzer weer goed
bereikbaar.

Bezoek ook onze website, www.itrain.nl voor onze zakelijke projecten.

bron: Gemeente HS
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