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en nog veel meer.....

“Stilte voor de storm”

Voorwoord
Geachte lezer,
Terwijl ik dit zit te schrijven ontvang ik via de mail de verslagen en
de foto’s van gisteren van de viering van de Dag van de Ouderen.
Alle locaties hadden zich goed voorbereid en voor de bezoekers een
prachtig programma in elkaar gezet. Helaas viel het aantal bezoekers bij een aantal locaties wat tegen, misschien ging men liever
ﬁetsen, want het was een prachtige zonnige dag. Zie voor de verslagen verderop in dit blad.
Ik vind het altijd bijzonder leuk om een nieuwe activiteit aan te
kondigen. Zo hebben we in de afgelopen tijd overleg gevoerd met
de Voetbalvereniging HS’88 over Walking Football.
Dit heeft er in geresulteerd dat we op op dinsdag 8 maart 2016
iedereen die belangstelling heeft voor Walking Football uitnodigen
voor een bijeenkomst in het clubhuis ‘Trefpunt’ van HS’88 op
het sportpark De Kalkwijck.
Voor verdere informatie zie het artikel in dit blad.
Nieuw in Nieuws van het Poso is een column van mevrouw
Mathilde Stam, directeur van Kwartier Zorg & Welzijn.
In haar eerste column stelt ze zich zelf aan u voor.
Bij Kwartier Zorg & Welzijn hebben we een nieuw contactpersoon die ons in voorkomende gevallen kan ondersteunen en
adviseren bij onze activiteiten, namelijk de heer Hans Raspe.
Zie ook zijn bijdrage in deze uitgave.
Graag ontmoeten wij u bij onze activiteiten,
Namens het bestuur en de redactie,
Wiebren Kraeima
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COL
UMN

coverfoto

Zuid-Afrika

Foto voorpagina
“Stilte voor de storm”
Foto gemaakt door:
Margot Heijmans - Zwart
op 9 oktober 2015.

Ik ben geboren en getogen in
Zuid-Afrika. Een waanzinnig mooi
land. Van heel de wereld trekken
mensen er naartoe om de prachtige
landschappen en het gevarieerde
wildleven te bewonderen.
Maar Zuid-Afrika staat ook bekend
om zijn armoede, krottenwijken
en criminaliteit. Ik heb die armoede ook meegemaakt. Als kind woonde ik bij de Kalahari woestijn. Mijn
vader was daar leraar op een school.
Mijn klasgenoten kwamen van heinde en ver om daar naar school of
naar de kerk te kunnen gaan.

Dorpsleven

Heeft u tijdens een poso
activiteit zelf foto’s gemaakt
die u ook wel eens in het
Posonieuws geplaatst wilt zien.
mail deze foto’s dan naar:

redactie@posohs.nl
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Ik heb daar de apartheid beleefd.
Die dwong mij al vroeg tot ‘verborgen’ vriendschappen met zwarte
Afrikaanse kinderen en vooral met
mijn kindermeisje, die als een moeder voor mij was. Ik heb daar ook
het dorpsleven meegemaakt waar
de leraar, de dominee, de huisarts
en enkele boeren een belangrijke rol
speelden binnen de sociale gemeenschap. Ze kenden hun dorpsgenoten
en schoten te hulp waar dat nodig
was. Ze ontplooiden initiatieven

waardoor mensen het beter
kregen.

Gevolgen overheidsbezuinigingen

Aan zulke mensen hebben we ook
behoefte in het Nederland van
nu. Mensen die opstaan om hun
wijk of dorp te verbeteren en hun
(kwetsbare) wijk-/dorpsgenoten
een helpende hand willen bieden. Dat is nodig ook, want juist
nu ondervinden we aan den lijve
wat de gevolgen van de overheidsbezuinigingen zijn. We moeten het
meer zélf doen. Helemaal alleen
hoeft gelukkig niet. Want Kwartier
Zorg & Welzijn, waarvoor ik werk,
kan op vele fronten te hulp schieten.

Ouderenadviseur

In het Sociaal Team dat zorg
en ondersteuning bij u in de wijk
biedt, zit bijvoorbeeld een
ouderenadviseur van Kwartier
Zorg & Welzijn. Bij hem/haar
kunt u terecht met al uw vragen en
problemen rond het ouder worden.
We kennen ook vrijwillige ouderenadviseurs die huisbezoeken

aﬂeggen. Ze adviseren en ondersteunen op veel gebieden.

Mantelzorgondersteuning

Ook voor mantelzorgondersteuning kunt u bij Kwartier Zorg
& Welzijn terecht. Iedereen kan
bij ons steunpunt aankloppen met
vragen over ziektebeelden,
praktische voorzieningen, ﬁnanciele regelingen of ondersteuning.
Steunpunt mantelzorg geeft
informatie over alles wat met
mantelzorg te maken heeft. Het
is ook mogelijk om zelf even vrij
te nemen als mantelzorger. Een
betrouwbare en goedopgeleide
vrijwilliger kan de zorg tijdelijk
van u overnemen.

Website

Gaat u eens naar onze website.
Onder het kopje Ouderenwerk
leest u onder andere over
projecten als ‘Een luisterend oor’,

‘Uitstapje naar vroeger’, ‘Aandacht
voor slechtzienden’, enzovoort.

Samen met anderen blijft Kwartier
Zorg & Welzijn zich inzetten voor
kwetsbare jongeren en ouderen
in onze samenleving!
Mathilde Stam

directeur Kwartier Zorg & Welzijn

www.kwartierzorgenwelzijn.nl
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“Empathie”
Kerncondities van
hulpverlening.
Over dit onderwerp kun je een
opsomming maken van wat
kerncondities zijn. Een van deze
aspecten wil ik eruit lichten, en
wel empathie:
Empathie:
De cliënt heeft er baat bij dat
zijn gesprekspartner laat merken dat hij zich in hem verplaatst en tracht te helpen.
Waarom kom ik hierop?
Als POSO proberen wij aan het
eind van het jaar een voorlichting middag te geven over de
wijzigingen in het ziekenfondspakket voor het volgend jaar,
lees 2016.
Wij, naïef misschien, dachten
dat zorgverzekeraars hulpverlenende instanties zijn.
Maar Menzis, waar de meeste
van onze lezers verzekerd zijn,
laat het in het geheel afweten.
Evenals Zilveren Kruis Achmea. Beiden geven aan dat
groepsgewijze voorlichting
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niet meer in hun beleid past!
De cliënt haalt het maar
van het internet.
Vraag:
Waarom verplaatsen de zorgverzekeraars zich niet in de
verzekerde en laat hem of haar
merken zich te verplaatsen in
zijn of haar wensen, om zo de
verzekerde te helpen?
Neen! De verzekerde gaat
maar naar het internet! Niet
wetende dat vele ouderen (nu
nog) niet in staat zijn alles via
internet binnen te halen.
Waarom nog even voortgaan
met de groepsgewijze voorlichting?

DIANA ELZINGA TRAVEL COUNSELLOR

06 12 86 49 36 of E: diana.elzinga@travelcounsellors.nl
Voor meer informatie Diana Elzinga Travel Counsellor 06 1286 4936
en maak een afspraak ( diana.elzinga@travelcounsellors.nl )

Vertrek op 19 december 2015
8 Daagse reis, vanaf € 798,Bezoek de kerstmarkten in
Düsseldorf, Keulen en Bonn

HS ALINA Romantische Rijn Kerst Cruise

De belangrijkste wijziging
in de ziektekostenverzekering
voor onze lezersgroep is:

Vertrek op 21 december
8 Daagse reis, vanaf € 998,-

Uw eigen risico gaat omhoog
De overheid heeft uw eigen
risico in 2016 vastgesteld op
€ 385. In 2015 was dit € 375.

Een prachtige Kerstcruise over de Seine
met als hoogtepunt een bezoek aan de
lichtstad Parijs en Normandië.

Lichtstad Parijs en Normandië

Voor wat betreft de aanvullende verzekering, let op uw nieuwe polisvoorwaarden die u in
december krijgt toegestuurd.

Meint Dekker

Welkom aan boord van hotelschip
Alina voor een prachtige Kerstcruise
over de Romantische Rijn.

HS Swiss Sapphire, Seine Kerst Cruise

Vertrek op 21 december 2015
6 Daagse reis, vanaf 798,Splinternieuw hotelschip met 58 prachtige
suites!
HS Inspire,
Senior Service Kerst Cruise

Een Kerstcruise met de Inspire, 6-sterren, is
niet te vergelijken met welke andere
riviercruise dan ook.
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Soepele
Overgang?
Een jaar geleden hield
iedereen zijn hart vast voor
wat er na 1 januari 2015 zou
gaan gebeuren, als de
gemeenten nieuwe zorgtaken
kregen gekoppeld aan een
grote bezuiniging.
Inmiddels hebben we daar
negen maanden ervaring
mee.
Hoe kijken we er nu
tegen aan?

Mijn beeld is dat we in Hoogezand-Sappemeer heel aardig
geslaagd zijn in onze opzet
om de overgang soepel te
laten verlopen. Veel mensen
zagen vooraf erg op tegen
het ‘keukentafelgesprek’ over
hun hulp, en waren na aﬂoop
vooral opgelucht. We hebben
geen ingrijpende maatregelen genomen als bijvoorbeeld
het schrappen of automatisch
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terugschroeven van de
huishoudelijke hulp, maar
hebben steeds gekeken naar
de ondersteuning die nodig
is. Ik hoor over het algemeen
positieve geluiden en ook het
aantal klachten en
bezwaarschriften is heel
beperkt gebleven.
Mocht u andere ervaringen
hebben, laat het mij dan weten:
p.verschuren@hoogezand-sappemeer.nl
Belangrijk is natuurlijk
(helaas) ook de vraag of we
onze inzet kunnen blijven
betalen. Voor 2016 kan ik
daar duidelijk ‘ja’ op zeggen.
Ook volgend jaar zetten we
de huidige werkwijze voort:
met de sociale teams, de
keukentafelgesprekken en de
opdracht aan onze medewer-

kers om zonder voorbehoud
te ondersteuning te bieden
die nodig is. Ook als het gaat
om huishoudelijke hulp.
Over de jaren daarna ben ik
minder zeker. Want ondanks
alle besparingen die we al
gerealiseerd hebben, moeten
we nog verder bezuinigen. En
de mogelijkheden om dat
zonder grote problemen te
doen houden een keer op.
Voorlopig gaan we echter
gewoon door en zetten we
alles op alles om de
voorzieningen minimaal op
het huidige niveau te houden.
En ik hoop dat de
aantrekkende economie er
ook toe leidt dat de
gemeenten wat meer geld
krijgen voor hun belangrijke
zorg- en ondersteuningstaken.

Op donderdag 1 oktober,
de Internationale dag van de
ouderen, is om 10.30 uur bij
Woonzorgcentrum
Voor Anker
te Hoogezand de dag feestelijk
geopend. Dit gebeurde door het
eten van een gebakje en het opzetten van de paal waar de vlag
aan hing door o.a.
Wethouder P. Verschuren en
mw. S. Ottens van het POSO.
Er waren deze ochtend ongeveer
40 bewoners aanwezig.
De (buurt)bewoners waren vanaf
14.30uur welkom voor een kopje
kofﬁe. Om 15.00 opende
dhr. Tijpens, locatiemanager
Voor Anker, de middag door middel van een korte toespraak.
De middag werd ingevuld door
mevrouw Landman, zij vertelde
een verhaal waarin bingocijfers
waren verwerkt. De bewoners
gaven aan het verhaal prachtig
gevonden te hebben en tijdens
het verhaal klonk regelmatig een
lach door de zaal. Na de verhalenbingo werden er nog 3 rondes standaard bingo gespeeld,
begeleid door mw. A. Roelfs.
De prijzen waren mooi, het was
gezellig en voor herhaling
vatbaar aldus een bewoonster.
Op onze site een uitgebreid
verslag. www.posohs.nl
FOTOGRAFIE: ANTOINETTE DE VRIES
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Vertrauwen i
t Was kòld dij morgen dou Gerda veur de letste keer noar heur waark ging. De kòlde
oostwind snee in heur gezicht, brocht de troanen in heur ogen. Was dat allineg van
de kòlde of haar ze verdrait? De wind poeste deur heur jazze en zai kon amper op
d bainen blieven, zo aggewaaide de wind om heur tou. Mor t leek ook asof hai heur
onnersteunen wol, heur van zien kraacht geven.
Noa n naacht van kopschraben, wuilen en draaien luip ze doar in t duuster van de
vrouge mörgen, Thuus kon ze t nait meer uitholln en zai haar deure, as in n dreum,
achter zok dichttrokken. En nou nao uren dwelen, was t tied om naar heur waark te
goan
t Leek asof zai hailendal gain rust kreeg. Nait in d naacht mor ook nait in d dag.
Aigenst was zai ook veuls te muide om te waarken moar heur letste dag verzoemen.
De wind was liggengoan en uut de donkerte van de vrouge mörgen dwaddelden
grote widde vlokken omdele. n Glimpke hoop siepelde deur heur heen.
n Widde Kerst? Zoals vrouger? Dou alles nog goud was? Kon zai nog vertraauwen
hebben in Kerstmis?
Vanneis begonnen heur gedachten te draaien. De leste dag. Kreeg zai wel weer
waark? Wat mos ze doun as dat nait beurde? d Er wazzen zoveul minsen zunder
waark. Hou mos dat din met eten, drinken en d hure? Zai haar gain aine woar zai bie
aankloppen kon en din in Kersttied! Allinneg luip zai over stroat, verloaten deur man
en kind. Gainaine dij zok om heur bekommerde. Vertraauwen in Kerstmis?
t Laifst ging ze laankuut op stroade liggen om nait meer op te stoan.
Ondaanks heur verdraitege gedaachten kwam ze aan bie t ketoor woar de metershoge kerstboom zien tuutjes stroalen luit in t duuster en t waarme licht van n wakker
wordend gebauw naar boeten kwam. t Was n haile veroadem om daor binnen te
kommen. Zai trok heur jazze oet en schudde d snij deroaf. Automoatisch gong ze
aan t waark en langzoamerhaand kwam d waarmte, t leven weer in heur verkleumde
lief. Handig moakte zai d asbakken schoon. Muik prullebakkn leeg en stofde alles oaf.
Op t bero van d directeur ston n foto van zien gezin. Gerda zag de foto en vuilde n
jaloerse steek. Kom nou! ruip ze zokzulf tot d orde! Moar t dee heur toch zeer, dij
vrolijke gezichten te zain. Heur gedaachten gingen trugge noar dij goulden doagen.
Soamen mit man en zeun.Mor zai gingen vot. Luiten heur allain. Nait omdat ze nait
om heur gaven, moar ze wollen veuruut in t leven. Zai gingen heur veuruut noar
Canada. Doar wollen ze n nij leven opbauwen.
In t begun stuurden ze regelmoatig braiven en geld. t Ging ze d er goud.Totdat der
op n dag gain braif meer kwam en ze doagen en weken achtermekoar op duutkiek
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in Kerstmis?
ston, as de postloper zien ronde dee. Twij joar was t nou alweer leden dat ze veur t
leest wat heurd haar. Gain taiken van leeven, gain geld, zelfs gain koartje veur heur
verjoardag. Dit zol de twijde Kerst worden zunder man en zeun. Vertraauwen in
Kerstmis?
Directeur van Bavel kwam binnen en wènste vrolijk Goede morgen Gerda. Zunder
dat ze der aarg in haar waren der twij uur veurbie. Vrundelk beantwoordde zai zien
groet. Hai keek heur noadenkend aan en zag t bedruifde gezicht. Vind je het zo erg
dat je hier weg moet, Gerda? Vruig hai mitleevend? Ja, dat ook. zee ze met smoorde
stem.
Wat is er dan nog meer? Zien vrundelkheid deurbrak de muur om heur tou en veur
dat ze der op verdaacht was, haar ze hom heur zörgen verteeld. Hai heurde n verhoal
van grode ainzoamheid en daip verdrait. Zonder een woord, zee ze, zonder een
woord zijn ze uit mijn leven verdwenen en verder heb ik helemaal niemand.
Waar zijn ze heen gegaan, heb je hun laatste adres? Ze zee et hom. t Adres kon ze
wel dreumen. Ga maar naar huis zee e tegen heur. Ga naar huis en neem rust. Je trilt
helemaal. Ik zal mijn best doen om het uitzoeken.
t Was uren loater, na t gesprek mit de heer van Bavel, dat ze de d aander mörgen
wakker wui. Dou ze de gedienen open dee was d haile wereld wit. n Widde Kerst as
in n sprookjesbouk. t Gesprek met de directeur haar heur moud geeven en bovendien
zol hai der veur zörgen dat ze aander waark kreeg. De toukomst zag der inains wat
vroleker uut. In heur keukntje taikende Keunk Winter prachtige blaumen op t roam.
Op kerstmörn trilde de tillefoon deur de vrouge mörgen. Waarktuugelk nam ze de
hoorn op en heurde de stem van heur zeun. t Was asof e noast heur ston. Bibbernd
over heur haile lief kon ze gain woord uutbrengen. t Was asof ze dreumde. Mark!
Mark! Waor bist? steutjede zai. De deurbelle ging!! Was hai dat??? Trillend dee zai de
deure open. Hij nam heur in zijn staarke aarms. Mam! endelk!
Even vruig ze zok nog oaf wat ter apmoal beurd was. Mor op dit memint was dat nait
van belang. Hai was weer in heur leeven. Ze was nait meer allain.
Zelfs, heur klainste vertraauwen in Kerstmis, wui beloond.

Jil Wildenga

Wilt U ook iets insturen,
met ons delen.
Heeft U ergens een
MENING over ?

info@posohs.nl
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ROMMEL
MARKT
Uitnodiging Walking Football voor 60-plussers
De voetbalvereniging HS’88 heeft het voornemen i.o.m. POSO, Walking Football te
faciliteren. Walking Football wordt gespeeld op een veld met een afmeting van 42 meter bij
21 meter met kleine doelen zonder een keeper. Een team bestaat uit 6 spelers. Rennen en
een sliding is niet toegestaan. M.a.w. geen fysiek geweld op het veld.
Er wordt getraind op deze vorm van voetbal, waarbij het accent ligt op het samenspel. Als je
een voetbalachtergrond hebt zul je al vrij snel het spelletje leuk gaan vinden.
Walking Football draagt bij aan een betere fysieke gezondheid. Sport en bewegen is voor 60plussers nog belangrijker vanwege het hogere risico op gezondheidsklachten. Sporten
verkleint de kans op klachten juist en komt daarmee de gezondheid ten goede.
Naast een betere fysieke gezondheid is de kans groot voor meer sociale interactie. Actief zijn
op en buiten het veld vergroot de sociale mobiliteit van 60-plussers. Door te bewegen
kunnen contacten opgedaan worden waardoor eenzaamheid wordt tegengegaan. Inactiviteit
kan eenzaamheid veroorzaken.
Wat gaan we doen: We houden op dinsdag 8 maart 2016 een bijeenkomst in het clubhuis
‘Trefpunt’ van HS’88 op het sportpark De Kalkwijck (ingang t.o. nummer 85). We drinken
samen een kopje koffie of thee en geven een informatieve wervende presentatie over
Walking Football. We hopen dan op alle vragen die door de presentatie opgeroepen worden
te kunnen beantwoorden. Bij voldoende belangstelling kunnen we vervolgens in goed
overleg een morgen of middag vastleggen met trainingstijden.
Over HS’88: HS’88 is een grote voetbalvereniging in Hoogezand met 550 leden. De
vereniging bestaat 27 jaar en heeft naast Senioren en jeugd ook vrouwen en meisjesvoetbal
en een grote afdeling voetballers met een lichamelijke of geestelijke beperking. Het
vrouwen en meisjes voetbal bestaat al 26 jaar en het G-voetbal bestaat al 24 jaar. We
hopen dat het Walking Football ook slaagt en dat deze afdeling ook een stabiele groep gaat
vormen binnen HS’88.

Op vrijdagmiddag
6 november
Organiseert Sint Jozef een
rommelmarkt.
KOMT ALLEN !
Heeft u nog bruikbare
spullen voor onze
rommelmarkt?
neem dan contact op met
een van onderstaande
personen,dan zorgen wij
voor opslag.
Ellen Uil
Angelique Scholtens

van Sint Jozef

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de heer Bert Verver (HS’88),
tel. 06-55816647. E-mail: a.verver@home.nl
Graag tot ziens op dinsdag 8 maart 2016 in het clubhuis ‘Trefpunt’ van HS’88 (tegenover
Kalkwijk 85). Aanvang 10.00 uur.

www.afbouwservice.nl
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Terug op het oude nest.

Hans Raspe als opvolger van Henk Reijnen als ondersteuner van het POSO.

Zoals wellicht bij u bekend is mijn collega bij Kwartier Zorg & Welzijn,
Henk Reijnen, vlak voor de zomer overleden. Henk was al meer dan 25 jaar
mijn collega en deelde een gezamenlijke interesse; het sociaal cultureel
ouderenwerk. Henk was hierin onnavolgbaar en een grote inspiratiebron.
In het verleden hebben we elkaar als begeleider van het POSO en andere
projecten dan ook een aantal keren afgewisseld.
Toch voelt het als een hernieuwde kennismaking. Mijn naam is dus Hans
Raspe en ben circa 28 jaar in dienst bij Kwartier Zorg & Welzijn (en zijn
voorgangers).
Mijn achtergrond ligt bij de sport. Zo ben ik ooit begonnen als één van de
eerste sportbuurtwerkers in de provincie. Via de sport later werkzaam
geweest in het jongerenwerk, ouderenwerk, wijk/opbouwwerk en
de laatste jaren als teamleider/gebiedsondersteuner bij Kwartier met als
aandachtsveld samenlevingsopbouw. In gewone taal dus verantwoordelijk
voor bewonersondersteuning.
Na het wegvallen van Henk Reijnen werd uiteraard gekeken naar goede
opvolging voor de begeleiding van het POSO. In overleg is besloten dat ik
deze taak mag overnemen van Henk. Voor mij een hernieuwde uitdaging met
een groep zeer deskundige en enthousiaste vrijwilligers. Na overleg met het
bestuur van het POSO hebben we samen geconstateerd dat we beiden
uitkijken naar een nieuwe samenwerking. Terug op het oude nest dus ..
Voor mij een goed gevoel en tijd voor een inspirerende samenwerking!
Hartelijke groet,
Gebiedsondersteuner/sociaal cultureel werk
Stichting Kwartier Zorg & Welzijn
Tel: 0598-364927 | Mob.06-31633528
Email: h.raspe@kwartierzorgenwelzijn.nl
www.kwartierzorgenwelzijn.nl
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Hans Raspe

dinsdags - 13.30-15.30 uur

LUISTEREN NAAR MUZIEK

Voor muziekliefhebbers en luistervinken
met tijd en gelegenheid

Doen & Beleven

www.kielzog.nl
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Preventie; Beter
voorkomen dan
genezen.
Woensdag 16 september hebben
fysiotherapeuten van Van Kasteel
fysiotherapie een presentatie
verzorgd.

Tijdens de presentatie hebben
drie therapeuten uitleg gegeven
over Geriatrie en vallen, Ergotherapie en Duizeligheid.

Geriatrische fysiotherapeut
Mensen die ouder en minder
beweeglijk worden, kunnen
daardoor belemmeringen of
klachten ervaren. Ze komen
hiervoor doorgaans in aanraking
met de fysiotherapeut voor
ouderen, de geriatriefysiotherapeut.

De geriatriefysiotherapeut heeft
zich gespecialiseerd in de zorg
voor kwetsbare ouderen (65+).
Het gaat daarbij niet alleen om
ouderen (80+), maar ook om
patiënten die bijvoorbeeld door
beroerte, dementie, de ziekte
van Parkinson of een gebroken
heup verschijnselen vertonen van
ouderdom.
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Deze fysiotherapeut werkt vanuit
speciﬁeke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende
ziektebeelden. De patiënten doen
vooral oefentherapie, gericht op
het herwinnen van en omgaan
met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Valpreventie

Bij valpreventie kunt u denken
aan het voorkomen van vallen.
Het Otago Thuisoefenprogramma
is gericht op het voorkomen van
vallen bij thuiswonende ouderen
met balansproblemen. Ervaart u
een valangst of balansprobleem?
Begin dan met het Otago thuisoefenprogramma onder begeleiding
van een (geriatrie) fysiotherapeut.
Daarbij adviseert en begeleidt de
geriatriefysiotherapeut ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers.
Deze informeert hij/zij bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de
vooruitzichten, de behandeling en
de mogelijkheden.
Er wordt volgens een multidisciplinaire inzet gewerkt. Zo kan uw
medicatie lijst door de apotheker
nagekeken worden en kunnen er
hulpmiddelen geregeld worden
door een ergotherapeut.

Ergotherapie

Een ergotherapeut onderzoekt uw
dagelijkse handelingen en geeft
advies over het zo goed mogelijk
zelfstandig uitvoeren ervan. In
een aantal gevallen is het goed

mogelijk om handelingen op
een andere manier uit te voeren, waaraan men voorheen niet
gedacht had. Eenvoudige tips en
adviezen kunnen een wereld van
verschil maken.

Duizeligheid

Duizeligheid is het gevoel dat
beleefd wordt wanneer de relatie
tot de ruimte om u heen verstoord
is. Normaal gesproken krijgt ieder
mens voortdurend informatie over
de ruimte om zich heen en over
de positie die het lichaam daarbinnen inneemt.
De behandeling van duizeligheid
is afhankelijk van verschillende
onderliggende aandoeningen. Uw
fysiotherapeut kan helpen bij het
achterhalen van de oorzaak van
de duizeligheidsklachten. Wanneer
er duidelijkheid is over de oorzaak
van de klachten kan er een behandeltraject worden opgestart.
Wilt u meer weten over Van Kasteel en de zorg/-dienstverlening:
kijk dan eens op onze website.
Op www.vankasteel.nl is informatie te vinden over alles wat Van
Kasteel te bieden heeft.
Ook kunt u contact met ons
opnemen via de mail;

info@vankasteel.nl

of telefoon: 0598-397452.

DE REENSCHE COMPAGNIE

woon
centrum
voor
ouderen
meer dan wonen alleen...

Bij ons geen
inkomensgrens
sociale
huurwoning

Hoogezand Telefoon (0598) 32 26 64
www.reenscHecompagnie.nl
FOTOGRAFIE: JACOB FELLINGER
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OOGCONTACT

ADVERTENTIETARIEVEN NIEUWS VAN HET POSO
Adverteren voor één jaar is 6 tweemaandelijkse uitgaven:

De leden van de
Slechtzienden Contactgroep
‘Oogcontact’
gaan zondag 20 december
gezamenlijk naar het
Kerstconcert in de
RK St. Martinus-Willibrorduskerk in Sappemeer.
Aanvang 15.00 uur.
Het Kerstconcert wordt
uitgevoerd door het
Amusementskoor Juicy Lake.

Hele pagina ( 20x20 cm ) € 180,00
Halve pagina
€ 95,00
Kwart pagina
€ 50,00
Adverteren eenmalig:
Hele pagina
Halve pagina
Kwart pagina

€
€
€

40,00
25,00
15,00

Nieuws van het Poso heeft een oplage van 2500 stuks.
Naast adverteren kunt u ook voor slechts € 15,00 per jaar
Vriend worden van het Poso.
U steunt met het adverteren in Nieuws van het Poso of Vriend
te worden van het Poso de activiteiten die het Poso organiseert
voor vijftig plussers in de gemeente Hoogezand-Sappemeer.
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

pagina 18

ETEN BIJ ALETTA
het

“hoor de wind
waait”
menu.
Dit initiatief vindt doorgang op dinsdag
24 november. De ontvangst is om 11.45
uur en het duurt tot ongeveer 13.00
uur.
De kosten zijn 3 euro en we kunnen
maximaal 20 mensen verwelkomen.
OP=OP dus wees er snel bij en geef je op via
het POSO:

info@posohs.nl
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Fysiotherapie Hoogezand te Hoogezand is een brede fysiotherapie praktijk.
Naast algemene fysiotherapie beschikken wij over verschillende specialisaties zoals:
-

Manuele therapie
Bekkentherapie
Oedeemtherapie
Incontinentietherapie
Psychosomatische fysiotherapie
Geriatrische therapie
Kinderfysiotherapie

Naast de reguliere therapieën bieden wij ook speciale beweegprogramma’s aan voor:
Diabetes, COPD, Hartklachten, Chronische pijnklachten, Valpreventie,
Runningtherapie, Gezond Afvallen en Meer Bewegen Voor Ouderen.
Wilt u wat aan uw conditie doen dan kunt u onder begeleiding van de fysiotherapeut
trainen in één van onze moderne oefenzalen aan de Wega 4 of de Ruyterstraat 4 te
Hoogezand. Daarnaast beschikken wij over een wellness waarin een infrarood sauna,
zonnebank en een Turks stoombad. Ideaal bij reumatische klachten of om eens
helemaal te ontspannen.
Nieuw bij Fysiotherapie Hoogezand; Shockwavetherapie
Wilt u meer informatie over bovenstaande of heeft u andere vragen?
Neem dan vrijblijvend contact op met onze praktijk!
Fysiotherapie Hoogezand
Tel. 0598-324040
Website: www.fysiotherapie-hoogezand.nl
E-mail: info@fysiotherapie-hoogezand.nl
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Aletta Jacobs College
Tot 30 november exposeert
oud-docent Rein Scholte in onze
school. Het wordt een overzicht
van zijn beeldende werk in de
afgelopen 37 jaar.
De aarde in rood, groen wit
klimaatextremen gaven ons
delfstoffen.
Onder de noemer Aletta
Avond Academie organiseert
het dr. Aletta Jacobs College
ieder jaar een populair wetenschappelijke lezing.

De lezingen in de theaterzaal
van de school zijn gratis en
voor iedereen toegankelijk

Gronings gas is hét gevolg van
klimaatverandering? ..........
Precies.

16 november 2015 om
19.30 uur

Meer info op
http://www.aletta.nl

vertelt Salomon Kroonenberg
- geoloog en emeritus hoogleraar aan de TU Delft - over
de vorming van delfstoffen /
fossiele brandstoffen door extreme klimaatveranderingen in
het verleden.

Kerstmarkt 18 december
Buiten of binnen in de hal
zijn verschillende lekkernijen
te koop. Her en der ook een
handwerkje en rommelmarktspullen en er zijn spelletjes
georganiseerd door leerlingen.
De markt is van 09.00 - 11.00
uur (ongeveer).
De opbrengst gaat volledig
naar Serious Request (glazen
huis).
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RECTIFICATIE
Helaas is in onze uitgave van
September / oktober een
foutje geslopen.
Abusievelijk is er een verkeerd
webadres van het
Sociaal Team vermeld.
Het juiste adres is:

www.bouwenopmekaar.nl
Bijeen an de stamtoafel
voor ALLE 50+ers

Sinds vorig seizoen
organiseert het Woldwijckcentrum, onder het motto
"Bijeen an de Stamtoafel",
elke 3e zondag van de
maand van 14.00 tot 16.00
uur een contactmiddag/inloopcafé voor alleenstaanden van
50 jaar en ouder.
Omdat er ook veel mensen
zijn die wel een partner/vriend
of vriendin hebben maar niet
zo’n groot netwerk van vrienden of familie, hebben we
besloten deze middag open te
stellen voor ALLE 50 +ers.

pagina 22

VRIENDEN VAN HET POSO
Beter Horen
M. Veningastraat 3
Carlo Goddijn
Kerkstraat 203
Travel Counsellors
M. Veningastr 136
Cineﬁlmhuis
Com-2U
Kerkstraat 237
De Boer Schoenmode Van der Duyn v Maasdamweg 21
De Reensche Compagnie
Tak v Poortvlietstr. 361
Dierenshop H.V.
Hoofdstraat 41
Eefting Uitvaartverzorging
Vaartwijk 27
Evelyn Novacek
M. Veningastraat 132
Fieret Optiek Service
Vinkenlaan 32
Fysiotherapie Hoogezand
Wega 4, De Ruyterstr. 4
Garage Bischoff
Hoofdstraat 181
Gewichtsconsulente HS
Buitenlust 58
Het Meisje van Rustenburg
Burg v. Royenstraat Oost 83
Het Stoffencentrum Hoogezand Gorecht-Oost 23
Hotel Restaurant Faber
M. Veningastraat 123
Irma Adema Mode in Textiel
Noorderstraat 184
IT-land/Veldhuis Autom.
Sluiskade 40
I-train computer opleidingen Laan van de Sport 2
Johan Boltjes Keurslager
Sluiskade 49
Jopie Jong Woninginrichting
Noorderstraat 139
Jumbo Sappemeer
Noorderstraat 103
Juwelier Meijer
M. Veningastraat 12
Juwelier Swart
Hoofdstraat 213
Kielzog
Kerkstraat 38A
Koken & Wonen
M. Veningastraat 14
La Luna Care
Kerkstraat 153
Londeman mannenmode
Noorderstraat 119
Medisch Centrum Gorecht
Gorecht-Oost 167
Mitra Drankencentrum Vogel Hoofdstraat 256
Pedicuresalon Hikkemien
Sterappel 32
Radio D&V
Hoofdstraat 102
Reﬁll 24
Steentilstraat 31
Reinders Installatietechnieken Korte Groningerweg 43
Restaurant De Gouden Zon
Noorderstraat 323
Spackbedrijf Veendorp
Slochterstraat 82
Timmer Tweewielers
Kerkstraat 255
Van der Klei Optiek
Noorderstraat 91
Veldkamp & Elzinga notarissen M. Veningastraat 121
Vishandel Mulder
Sluiskade 32
Visspecialist De Hooge Meeren Gorecht Oost-129
ZINN
Postbus 51

ONZE PARTICULIERE VRIENDEN:

Hoogezand
Hoogezand
Hoogezand
Hoogezand
Hoogezand
Hoogezand
Hoogezand
Hoogezand
Sappemeer
Hoogezand
Nw Pekela
Hoogezand
Hoogezand
Sappemeer
Hoogezand
Hoogezand
Hoogezand
Sappemeer
Hoogezand
Hoogezand
Hoogezand
Sappemeer
Sappemeer
Hoogezand
Hoogezand
Hoogezand
Hoogezand
Hoogezand
Sappemeer
Hoogezand
Hoogezand
Hoogezand
Hoogezand
Groningen
Foxhol
Sappemeer
Sappemeer
Hoogezand
Hoogezand
Hoogezand
Hoogezand
Hoogezand
Haren

Mevr. R. Eggermont, Mevr. T. van Kleef-Schror, Dhr. en Mevr. Vegter,
Mevr. Ansje Bodewes, Fam. Groenewold, Mevr. Ria Jansen-Leerdam,
Dhr. Rieks Meijer, Mevr. A.H. Spakman-Bakker, Mevr. Janet Vriesema,
Mevr. Hillie Wildeveld-Tuizenga, Dhr. Henk Zonnenberg

Het POSO Bestuur

NIEUWE SITE
Op dit moment werken we
hard aan een nieuwe site.
We doen onze uiterste best
om onze nieuwe site op
1 november online te
hebben.
Noteert U vast het nieuwe
adres:

M. (Meint) Dekker
Voorzitter

G. (Grietje) van der Tuin
Secretaresse

W.D.J.(Wiebren) Kraeima
Penningmeester

G.J.M. (Siena) Ottens-Kramer
Lid

F. (Floran) Scholtens
Lid

Melkweg 498
9602 JV Hoogezand
0598-326969
meint.dekker@posohs.nl
De Veiling 31
9603 KN Sappemeer
0598-392938
info@posohs.nl
Schoener 30
9606 PVHoogezand
0598-323241
wiebren.kraeima@posohs.nl
Kalkwijk 183
9603 TC Hoogezand
0598-323935
siena.ottens-kramer@posohs.nl
Essenweg 7
9603 DT Hoogezand
0598-321963
ﬂoran.scholtens@posohs.nl

www.posohs.nl

en ons nieuwe algemene
mailadres is:
info@posohs.nl
Op onze nieuwe site vindt U
meer informatie en verslagen
over het POSO, haar
evenementen, bijeenkomsten,
vrienden etc. etc..
Natuurlijk berichten wij u ook
over ons inziens interessante
items uit de regio.
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“ Oogcontact”
De groep voor Slechtzienden van Poso-Kwartier
was voor 4de keer bijeen.
Op 8 okt. 2015 om 14.00 uur kwam iedereen binnen druppelen in het
Vonkgebouw van de Damkerk. Het was ﬁjn om vertrouwde
gezichten te begroeten maar ook waren er mensen voor de eerste keer.
In totaal waren we met 22 mensen waarvan 10 nieuwe gezichten.
Onder het genot van een kopje kofﬁe werden nieuwtjes uitgewisseld.
Mevr. Froukje Bergsma van de koninklijke Visio Haren wist op een
boeiende manier ons duidelijk te maken wat er met jezelf en je
omgeving gebeurt als je steeds minder gaat zien. Met voorbeelden van
haar, maar vooral van de deelnemers wist zij ons tips te geven om het
samen aangenaam te hebben. Durf te vragen, maar durf ook te
zeggen wat je niet wilt, en respecteer elkaar. Met humor kwamen er
veel vragen en oplossing van de deelnemers zelf. Ook een aantal
technische zaken kwamen aan de orde. Altijd toegespitst op de persoon zelf kunnen er oplossingen gezocht worden. De Visio in Haren
ondersteunt de mensen om deze oplossingen te vinden. Heel veel dank
aan Froukje voor haar steun en uitleg.
Op zondag 20 dec. 2015 om 15.00 uur gaan we naar het Kerstconcert van Juicy Lake in de RK. Kerk te Sappemeer. Er hebben zich
13 mensen opgegeven. De kosten zijn waarschijnlijk € 8.00 en Siena
zorgt verder voor de kaarten. We zitten vooraan in de kerk en er
kunnen zich nog mensen opgeven (tel. 323935). Wel graag zo snel
mogelijk. Verder zal Siena contact opnemen met wethouder
Verschuren voor een bezoek aan de gemeente in febr. 2016.
Zodra dat rond is laten we het weten. Nieuwe deelnemers zijn van
harte welkom.
Siena Ottens, Jenneke Habers, Stien Arends, Marjan Nolden,
Nannie Kerdijk, Tineke Bus.
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LET OP !
Het lukt ons niet om
dit jaar bij de
workshop

kerststukjes maken

te organiseren.

De workshop
kerststukjes maken
bij het AJC gaat dit
jaar niet door.
We verwijzen U naar
de workshops
bloemschikken
van Groei & Bloei
www.hoogezand-sappemeer.groei.nl
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HET
POSO
ZOEKT
HET POSO ZOEKT
IEMAND DIE OP

VRIJWILLIGE BASIS

WIL

ONDERSTEUNEN

MET HET
ONDERHOUD
VAN ONZE SITE EN
DE VERZORGING
VAN ONS
LEDENBLAD

POSONIEUWS
Ben je creatief en
inventief ingesteld en
heb je een mening ?
reageer dan via
studio@posohs.nl
Wij zullen dan een
nadere kennismaking
in gang zetten.

LANGER THUIS? WIJ HELPEN U GRAAG!
Het Langer Thuis Pakket bevat tips en informatie over diensten, die langer
thuis blijven wonen makkelijker en prettiger kunnen maken, zoals:
Thuiszorg
Persoonsalarmering
Diensten thuis, zoals wasservice, hulp bij administratie en gezelschap

Bestel nu gratis het pakket!
www.langerthuispakket.nl 050 5852000
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een initiatief van

Groninger Schaatsmuseum Sappemeer

Beste mijnheer Kampinga, Gistermiddag
heeft onze tuinclub Finsterﬂeur uit
Finsterwolde een leuke, informatieve
rondleiding van u gehad in het
schaatsmuseum. Het was zeer de
moeite waard en bijzonder leerzaam.
Wat een grote collectie schaatsen met
daarbij een prachtig verhaal.
Heel erg bedankt namens Finsterﬂeur
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Fit blijven of worden? Van Kasteel kan u helpen
Van Kasteel Fysiotherapie heeft veel therapeuten in huis met diverse
specialisaties. Hierdoor wordt altijd de beste zorg geleverd. Indien
nodig komen we ook bij u thuis!
Waarvoor kunt u terecht bij van Kasteel Fysiotherapie?
- Zorg en advies op maat
- Val preventie:
- Ongewenst urineverlies
- Duizeligheid
- Fit worden/blijven, ﬁttesten, ﬁtness
- Lichamelijke klachten
- Beperkingen bij sport, hobby, huishouding
- Speciﬁeke zorg voor doelgroepen (Diabetes, Reuma, Hart-,
Vaat- en Longproblemen,overgewicht)
- Uitgebreide voetzorg
- Oedeemtherapie
- Accupunctuur
Waarom kiezen voor Van Kasteel training en therapie?
- Gedegen vakkennis
- Directe toegang (zonder verwijsbrief)
- (gespecialiseerde) fysiotherapie
- Een breed aanbod van diensten:
o psychologie
o diëtiek
o ergotherapie
o acupunctuur
o psychomotorische therapie o maatschappelijk werk
o medische ﬁtness
o OTNN, advies + maken steunzolen
Garage Joh. Bischoff
vanouds bekend

Uw adres voor nieuwe en gebruikte auto’s
Ook voor onderhoud van uw auto

REPARATIES ALLE MERKEN
APK keuringsstation
Hoofdstraat 181 - Hoogezand - Sappemeer
Telefoon: 0598 - 39 24 56
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Wilt u zelfstandig trainen?
Ook dan bent u bij Van Kasteel aan het juiste adres. Bij ons kunt u
trainen in een ongedwongen sfeer met uitstekende begeleiding.
Periodieke conditietesten, persoonlijke trainingsschema’s,
kofﬁe/thee en sportdrank zitten allemaal bij de prijs in!
Kom voor meer informatie gerust eens langs,
of mail; info@vankasteel.nl of bel; 0598-397452.
Zie ook: www.vankasteel.nl.

De “LIFESTYLEBEURS” was
weer een groot SUCCES. Meer
dan 850 bezoekers hebben we
mogen verwelkomen. Op deze
pagina een sfeerimpressie. In de
volgende uitgave berichten wij u
uitvoerig.

FOTOGRAFIE: ANTOINETTE DE VRIES

pagina 29

pagina 30

Cinefilmhuis

21 december 2015 - 20.00 uur

La famille Beliér
(100 min.)

de betere ﬁlms in Hoogezand-Sappemeer

regie: Eric Latigau
(Frankrijk 2014)

Een keer in de twee weken (vrije zitplaatsen)
op maandagavond in JT bioscoop te Hoogezand
de betere ﬁlm.

In het gezin Bélier is iedereen doof, behalve de oudste dochter
Paula. Zij ontdekt dat ze geweldig kan zingen, maar worstelt met
haar puberteit en de handicap van haar familie. Paula blijft haar
droom echter koesteren en zal dit zangtalent al snel benutten.
Haar ouders zijn voornamelijk met zichzelf bezig: wie moet voor
hen tolken als Paula voor haar zangcarrière naar Parijs vertrekt?

Informatie

www.cinefilmhuis.nl
Donateur worden:

seizoen 2015-2016

 voor € 20,00 bent u het hele seizoen,

(1e helft augustus - december)

(augustus 2015 - mei 2016) donateur
van Cineﬁlmhuis.
 20 ﬁlmvoorstellingen.
 donateurs betalen € 6,00
per ﬁlmvoorstelling.
 niet donateurs € 9,50
 gratis parkeren.

word donateur!!!

Mail: info@cinefilmhuis.nl

Cinefilmhuis

www.cinefilmhuis.nl

de betere ﬁlms in Hoogezand-Sappemeer
Een keer in de twee weken (vrije zitplaatsen)
op maandagavond in JT bioscoop te Hoogezand
de betere ﬁlm.

adres: Gorecht Oost 70, 9603 HOOGEZAND
Telefoon bioscoop : 0598-366066
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