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VOORWOORD
 

Op de grens van 2017 en 2018 is het
gebruikelijk om even terug te kijken en
om vooruit te kijken. Voor wat betreft het
afgelopen jaar hebben we weer een prachtig 
actief jaar achter de rug.

Ook in dit jaar zijn weer nieuwe activiteiten
gestart zoals onze deelname aan het project 
‘We Helpen’, het project ‘Grip & Glans’ en 
‘Zicht op Evenwicht’. Verder zijn bestaande 
activiteiten uitgebreid.

Nieuw in het afgelopen jaar was ook de
wijziging van onze organisatie in een Stichting. 

Ook de naam is iets gewijzigd, de nieuwe naam 
van de stichting luidt: ‘Plaatselijk Overleg
Samenwerkende Ouderenorganisaties’.

Naast de oprichting van de stichting is in 2017 
ook de Raad van Toezicht opgericht. 

Voor het komende jaar staat zo wie zo ons 25 
jarig jubileum voor de deur. Uiteraard zullen
wij daar in 2018 uitgebreid aandacht aan
besteden.

Nieuw is natuurlijk ook de gewijzigde
gemeentelijke indeling. Ook voor het POSO 
brengt dat wijzigingen met zich mee, er zal 
vooral gekeken worden hoe we kunnen
samenwerken met andere organisaties die zich 
in de nieuwe gemeente inzetten voor ouderen. 

Onze dank aan allen die zich in het afgelopen 
jaar als vrijwilliger geheel belangeloos voor
het POSO hebben ingezet. Wat ik zelf vooral 
bij de activiteiten ervaar is de gezellige sfeer 
en niet alleen bij de activiteiten, maar ook op 
de vergaderingen.  

Ik wens u allen een Posotief en vooral gezond 
nieuw jaar toe.
     Wiebren
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Bestuur
en vrijwilligers
van het POSO
wensen u een
voorspoedig
en gezond
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van de voorzitter

Het bestuur van het POSO wenst u en allen
die u lief en dierbaar zijn een gezond en

vreugdevol 2018 toe!

Bewust heb ik een tegeltjes wijsheid boven 
mijn stukje geplaatst.

De tekst daarvan spreekt voor zich.
In dit nieuwe jaar wil het POSO zeker niet 
alles zelf doen. Samen met onze zeer actieve 
en goede vrijwilligers hopen wij opnieuw een 
aantal activiteiten en voorlichtingen te organi-
seren. Ook met de nieuwe gemeente 
Midden-Groningen, college en raad, proberen 
wij een goede relatie op te bouwen waarin 
samenwerken inderdaad vermenigvuldiging 
betekent.

Ook op ambtelijk gebied proberen wij tot 
eenzelfde samenwerking te komen die wij de 
afgelopen jaren hebben ervaren. Dit was op 
basis van vertrouwen en wederzijds respect.

Niet onvermeld mag blijven de goede relatie 
met de Stichting Kwartier Zorg & Welzijn. In 
2018 hopen wij dit op dezelfde voet door te 
zetten. Het POSO is voornemens om de goede 
contacten met andere ouderenorganisaties in 
Midden-Groningen in 2018 verder uit te bou-
wen. Samen werken is elkaar versterken op 
basis van vertrouwen en wederzijds respect 
voor de eigen organisatie.

Het doel van samenwerking is: zoveel mogelijk 
voldoen aan de verwachtingen van alle oude-
ren in de gemeente Midden-Groningen wat 
betreft het aanbod van vele activiteiten, voor-
lichting en lotgenoten contactgroepen.

Belangenbehartiging, in de breedste zin van 
het woord, van alle ouderen in de gemeente 
Midden-Groningen. Dit kan bereikt worden 
door het organiseren en in stand houden van: 
activiteiten, lotgenoten groepen, voorlichting 
over gezondheid, voeding, sport, beweging, 
diverse verzekeringen, het aanbieden van com-
puter-, tablet-, en IPhone-cursussen. Dit alles 
om alle ouderen een volwaardige plaats
te bieden in onze participatie samenleving.

Het is ambitie voor 2018 die alleen waarge-
maakt kan worden als wij bereid zijn tot samen-
werking op basis van vertrouwen en respect.
Grijpt u onze uitgestoken hand aan?
     
     Meint Dekker
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Lotgenoten
OOGcontact

Een heerlijke lunch
bij het Aletta Jacobs 
College.

Heerlijk, leuk, gezellig, mooi, 
allemaal woorden die van 
toepassing zijn op de bijeen-
komst van de lotgenoten-
groep slechtzienden op 
21 november in het restaurant 
van het AJC.

Een hartelijk welkom door 
4e jaars leerlingen VMBO die 
de lunch gaan serveren. Het 
restaurant is mooi aangekleed 
en de tafels zijn prachtig, met 
een kerstaccent, opgedekt. 
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Het is een mooie gelegenheid 
om, alvorens met de lunch te 
beginnen, deze enthousiaste 
jonge mensen te vertellen en 
te laten zien wat het betekent 
om slechtziend te zijn. Aan-
dachtig luisteren zij naar het 
verhaal van Siena.

Daarna serveren zij de lunch 
die begint met een lekkere 
champignonsoep, gevolgd 
door een heerlijke  preitaart 
met nootjes en als afsluiting 
een mooie tiramisu met een 
Sinterklaas tintje door de pe-
pernoten daarin.

Iedereen heeft genoten van 
deze lunch die was voorbe-
reid door 3e jaars leerlingen. 
Veel complimenten voor 
zowel de 3e- als de 4ejaars 
leerlingen. 

  Femma Raneri

foto’s: Femma Raneri
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En volgend jaar zullen we wat meer dan anders 
benieuwd zijn naar wat er verandert. Een nieu-
we gemeente betekent immers ook een nieu-
we gemeenteraad en een nieuwe wethouders 
die de accenten wat verleggen.

Grote veranderingen hoeft u volgens mij niet 
te verwachten. In de verkiezingscampagnes 
viel immers vooral op dat er weinig tegenstel-
lingen zijn. Midden-Groningen blijft een heel 
sociale gemeente en iedere partij heeft gezegd 
dat er veel aandacht moet zijn voor de zorgen 
van ouderen. 

Ik wens u prettige feestdagen en een 2018 
waarin veel bij het oude blijft en waarin u 
samen met de gemeente de juiste stappen 
zetten om de toekomst van Midden-Gronin-
gen nog een beetje mooier te maken dan het 
heden van Hoogezand-Sappemeer. Het staat nu echt voor de deur:

het einde van de gemeente
Hoogezand-Sappemeer.

68 is ze geworden, nog net de AOW gehaald. 
Doet het afscheid u wat? Ik denk dat dat wel 
meevalt. 

Hoogezand blijft immers gewoon Hoogezand. 
En Sappemeer wordt weer echt Sappemeer. 
Met een blauw plaatsnaambord waar de 
Hoofdstraat overgaat in de Noorderstraat. 

Het einde van het jaar is altijd al een tijd van 
weemoed waarin we terugkijken op wat er 
allemaal gebeurd is en we verzuchten: ‘Waar 
blijft de tijd?!’ Dat zal nu iets sterker spelen. 

Bij het afscheid van 
een gemeente

column door Peter Verschuren

9



10



Naast adverteren kunt u ook voor 
slechts € 15,00 per jaar Vriend 

worden van het POSO. U steunt 
met het adverteren in POSOtief
of door Vriend te worden van 

het POSO de activiteiten die zij 
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@posohs.nl

Beter Horen   Hoogezand
Carlo Goddijn    Hoogezand
Diana Elzinga Travel Counsellor Sappemeer
Cinefilmhuis   Hoogezand
De Boer Schoenmode  Hoogezand
De Groene Klaver  Hoogezand
Dierenshop H.V.   Hoogezand
Fysiotherapie Hoogezand Hoogezand
Garage Bischoff   Hoogezand
Gewichtsconsulente-HS  Sappemeer
Gemeentelijke Kredietbank Hoogezand
Het Meisje van Rustenburg Hoogezand
Hotel Restaurant Faber  Hoogezand
Irma Adema   Sappemeer
iT-Land/Veldhuis   Hoogezand
iTrain Computeropleidingen Hoogezand
Jopie Jong Woninginrichting Sappemeer
Jumbo Sappemeer  Sappemeer
Juwelier Meijer   Hoogezand
Keurslager Smit   Hoogezand
Kielzog Theater Kunstencentrum  Hoogezand
Koken en Wonen  Hoogezand
Kwartier Zorg en Welzijn  Hoogezand
La Luna Care   Hoogezand
Londeman Mannenmode  Sappemeer
MASIS    Kolham
Mitra Dranken Vogel  Hoogezand
Medisch Pedicure Hikkemien Hoogezand
Reensche Compagnie  Hoogezand
Reinders Installatietechnieken Foxhol
Restaurant De Gouden Zon Sappemeer
Ruchti Orthopedische Schoenm. Kolham
Senioren Computer Vereniging  Sappemeer
Slagerij Johan Boltjes  Hoogezand
Specsavers    Hoogezand
Timmer Tweewielers  Hoogezand
Uitvaartzorg Brouwer  Hoogezand
Van der Klei Optiek  Sappemeer
Van Kasteel   Hoogezand
Van Smaak (Ingrid Buursma) Drachten
Veldkamp & Elzinga Notarissen Hoogezand
Vera Peppel Yogacentrum Kropswolde
Vishandel Mulder  Hoogezand
Winkeliersver De Hooge Meeren Hoogezand
Woonstichting Groningerhuis Zuidbroek
Zinn    Haren

VRIENDEN VAN HET POSO
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Hoogezand Winkelcentrum De Hooge Meeren Tel. 0598 704 050

2e bril totaal gratis

Bij aankoop van een montuur vanaf €79. De 1e bril is de bril met de hoogste totale waarde (montuurprijs + alle glazen en glasopties). De 2e bril (montuurprijs + dezelfde glazen en glasopties als 1e bril) is helemaal gratis. Voor varifocale 
glazen of glasopties, zoals dunne glazen, gelden vaste toeslagen. Bij randloze monturen adviseren wij extra dunne glazen. De aanbieding geldt voor 1 persoon. Niet in combinatie met andere aanbiedingen. Vraag in de winkel naar de 
voorwaarden of kijk op specsavers.nl © Specsavers 2017. Specsavers en het Specsavers logo zijn merken van Specsavers.

Pro� teer van dit aanbod t/m 31 december 2017

€0
2e bril

Bij elke bril
vanaf €79

Ga naar specsavers.nl/hoogezand en maak nu een afspraak.
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Ansje Bodewes
Jan Bosma

Maria Bueving
Tineke Bus
Tiny Davids

Riet Eggermont
F.E. Franssen

Daan Groenewold
Henk Haze

Geessina Hut
Truus van Kleef-Schoor

F.G. Kranenborg
Gerda Lutgers

Fam Van der Meij
Rieks Meijer

Mevr. M. Meijer-Tigchelaar
Douwe en Lineke Ottens

Frits Ronda
J. Schipper

Mv. Schoenmaker
M.J.H. Sibon

A.A. Spakman-Bakker
Jannie van der Steeg

Fam. Vegter
Fam. Veldhuis

Janet Vriesema
Brant Wijbenga

Hillie Wildeveld-Tuizenga
Henk Zonnenberg

ADVERTENTIETARIEVEN POSOtief 

adverteren op jaarbasis in het POSOtief
(6 tweemaandelijkse uitgaven)

1/1 pagina zetspiegel Br. 20 cm x Hg. 20 cm full colour € 180,00
1/2 pagina zetspiegel Br. 20 cm x Hg. 10 cm full colour €   95,00
1/2 pagina zetspiegel Br. 10 cm x Hg. 20 cm full colour €   95,00
1/4 pagina zetspiegel Br. 10 cm x Hg. 10 cm full colour €   50,00

adverteren op eenmalige basis in het POSOtief

1/1 pagina zetspiegel Br. 20 cm x Hg. 20 cm full colour € 40,00
1/2 pagina zetspiegel Br. 20 cm x Hg. 10 cm full colour € 25,00
1/2 pagina zetspiegel Br. 10 cm x Hg. 20 cm full colour € 25,00
1/4 pagina zetspiegel Br. 10 cm x Hg. 10 cm full colour € 15,00

adverteren www.posohs.nl d.m.v. banner

banner breed € 30,00 per kwartaal
banner vierkant € 15,00 per kwartaal

POSOtief heeft een oplage van 1000 stuks. 

POSO
VRIENDEN

PARTICULIER

Jaargang 8 - nummer 6 - Nov /Dec 2017
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De Kredietbank helpt bij schulden, preventie van schulden, inko-
mensbeheer en sociale kredietverlening. Wij helpen mensen met een 
financieel probleem waar ze zelf niet (meer) uitkomen, en bij het voor-
komen daarvan. Hierbij werkt de Kredietbank samen met verschillen-
de organisaties zoals het sociaal team en Humanitas. De Kredietbank 
werkt voor de inwoners van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, 
Slochteren en Menterwolde, straks gemeente Midden-Groningen.

De Kredietbank is lid van de NVVK, Vereniging voor schuldhulpver-
lening en sociaal bankieren. Zo bent u als klant van de Kredietbank 
zeker van eerlijke en verantwoorde hulp. De schuldeisers hebben de 
zekerheid dat wij ook voor hun belangen in staan.

Informatie en advies
Informatie en advies is bedoeld om zelf uw financiële problemen op 
te kunnen lossen of juist problemen te voorkomen (preventie). Ook 
zonder financiële problemen kunt u bij ons terecht voor informatie en 
advies over uw financiën. De Kredietbank geeft bijvoorbeeld adviezen 
over de mogelijkheden om uw inkomsten te verhogen en uw uitgaven 
te verlagen. Als u contact met ons opneemt plannen wij in overleg een  
adviesgesprek. 

Een advies- of informatiegesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend en 
ook een huisbezoek is geen probleem. Bel met Eva of Richard voor een 
afspraak 0598-373799 of mail bijeenkomst@hoogezandsappemeer.nl

De kredietbank ook 
voor advies en informatie.

Ik sta positief

16



Alweer onze eerste bijdrage aan de Poso  
voor 2018.

Het afgelopen jaar is een jaar geweest waar-
in wij als afdeling Preventie ons echt op de 
kaart hebben gezet van onze gemeente. Wij 
hebben contacten met vele basisscholen en 
voortgezet onderwijs, we hebben ons net-
werk vergroot en hebben veel presentaties 
mogen geven over ons werk. 

Wij hopen ook dat de burgers van onze 
gemeente de kredietbank in dit nieuwe jaar 
weer beter weten te vinden en bij 
vragen en of problemen direct contact 
zoeken met de kredietbank. Wij zijn er voor 
u en komen kosteloos bij u langs voor een 
advies- of informatiegesprek.
Vanaf 1 januari zijn wij de kredietbank voor 
de gemeente Midden-Groningen. Bij deze 
nieuwe gemeente hoort ook een nieuwe 
website. De kredietbank heeft een belang-
rijke plek gekregen op de website met veel 
informatie en verwijzingen. Naast de ge-
meentewebsite komt er ook een hulpwijzer 
voor de burgers. Alle producten en diensten 
staan ook daar volledig beschreven. Om bij 
het internet te blijven leek het ons handig 
om u een klein overzicht te geven van inter-
netsites die u kunnen helpen met informatie, 
bezuinigingen en het zoeken naar mogelijke 
extra aanvullingen.

www.wijzeringeldzaken.nl: een verzamelsi-
te met allemaal belangrijke informatie over 
allerlei thema’s die te maken hebben met 
financiën. 

https://startpuntgeldzaken.midden-gronin-
gen.nl: een site van het Nibud waar momen-
teel 5 online budgetplannen voor u klaar 
staan. Zo is er een budgetplan die u kan hel-

pen met het doorvoeren van bezuinigingen, een bud-
getplan om te adviseren bij betalingsachterstanden, 
een budgetplan om advies te krijgen over hoe u kunt 
sparen voor de school van uw kinderen of kleinkinde-
ren en ook een budgetplan voor als u geld overhoudt 
per maand en wat dan de mogelijkheden zijn.

www.berekenuwrecht.nl: een site van het Nibud 
waar op basis van uw situatie gekeken wordt of u 
mogelijk nog in aanmerking komt voor financiële 
ondersteuning. 

www.stichtingknip.nl: Stichting Knip verzorgt voor 
ons budgettrainingen. U kunt zich rechtstreeks aan-
melden op de site van Stichting Knip en de medewer-
kers nemen contact met u op voor het inplannen van 
de training. Deze training is voor u geheel kosteloos.

Naast de hulp online die nog veel uitgebreider is dan 
wij in dit artikel kwijt kunnen kunt u altijd rechtstreeks 
terecht bij medewerker van het Sociaal Team in uw 
buurt, maar u kunt ook altijd contact opnemen met 
Richard de Leth of Eva Venema. U kunt ons bereiken 
per telefoon op 0598-373799 of via mail kredietbank@
hoogezand-sappemeer.nl

Voor het komende jaar willen wij u nog attenderen 
op de Speelgoedbank Amalia. Inwoners van onze 
gemeente  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 be-
langrijk) Speelgoedbank Amalia. 

Wij willen van de gelegenheid gebruikmaken om u 
een gelukkig en financieel gezond 2018 toe te wen-
sen. 

Wij zullen ook in 2018 onze bijdrage blijven leveren 
aan de POSO. 
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Nordic Walking

Er wordt gewandeld onder 
deskundige leiding.

Voor informatie mevr. Lidy 
Verhagen tel. 0598-394390.

Overdag zingen 
in een koor

 Voor Informatie Kielzog tel 
373800

Stitch & Bitch
De Knithoak
Om de veertien dagen

gezellig borduren, haken en 
breien in de recreatiezaal 

Rembrandtplein hoek
Rembrandtlaan

Voor informatie
Angelique Meulenkamp

tel. 06-50657667

Jeannette Kuipers
tel. 06-41950647.

Computercursus 
senioren

Voor informatie  i-Train
tel 06-21211755 of

via de mail info@itrain.nl .

Donderdag 18 januari:
Workshop Koken voor 50+ mannen

in het praktijklokaal van het A.J.C. aan 
de Van Heemskerkckstraat te Hooge-
zand, aanvang 16.00 uur. Met mede-
werking van leerlingen van het A.J.C. 
Onderwerp nog niet bekend. Na afloop 
samen gezellig eten.

Opgave uiterlijk 10 januari bij Angelique 
Meulenkamp, tel.: 06-50657667 of per 
mail: angelmeul@msn.com.
Deelnamekosten €  10,00 p.p. voor 
aanvang workshop contant te voldoen. 
Maximum aantal deelnemers is 12 per-
sonen, dus wees er snel bij! 

Donderdag 5 april:
Workshop Koken voor 50+ mannen

in het praktijklokaal van het A.J.C. aan de Van 
Heemskerkckstraat te Hoogezand, aanvang 
16.00 uur. Met medewerking van leerlingen van 
het A.J.C. Onderwerp nog niet bekend.Na af-
loop samen gezellig eten.

Opgave uiterlijk 25 maart bij Angelique
Meulenkamp, tel.: 06-50657667 of per mail: 
angelmeul@msn.com. Deelnamekosten €  10,00 
p.p. voor aanvang workshop contant te voldoen. 
Maximum aantal deelnemers is 12 personen, dus 
wees er snel bij! 

Van de andere activiteiten in 2018 moet de data 
nog worden vastgesteld. 19



www.ruchtischoenen.nl

RUCHTI
ORTHOPEDISCHE SCHOENMAKERĲ 

Effectief
en
Modieus

Effectief
en
Modieus

Albert Plesmanlaan 24 c - 9615 TH Kolham - 0598 - 39 21 68

20



21



Meer informatie/kaarten        www.kielzog.nl
0598 37 37 77

JANUARI/FEBRUARI  

Een greep uit ons theaterprogramma:

‘t AOL VOLK Een lot oet de loterij 
vrijdag 19 en zaterdag 20 januari- 20.15

AIGENHAIMERS  
donderdag 18 januari- 20.15  Jan Veldman,
     Bert Hadders  
donderdag 15 februari - 20.15  Marlene Bakker, 
     Martin Korthuis
presentatie Jan Henk de Groot

SIMON & GARFUNKEL ACOUSTIC Sounds of silence
Donderdag 25 januari - 20.15

ALBATROS Russisch programma
zaterdag 27 januari - 20.15

JEANS A brand new day
Donderdag 22 februari - 20.15

ANDERMANS VEREN LIVE! Er mag zovéel niet
Vrijdag 23 februari - 20.15

AIGEN-

HAIMERS
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2018 jaar van verbinding voor Midden-Groningen

Nog even en het is zover; het jaar 2018 de start van 
de gemeente Midden-Groningen!
Ten tijde van het schrijven van deze column is deze 
beweging al behoorlijk merkbaar. Alle bewegin-
gen van de politiek rondom de verkiezingen en de 
nostalgie van het afscheid nemen. Immers er moet 
goed op een gedegen wijze teruggekeken worden 
op de afgelopen jaren. Dit hebben de (oud)bur-
gemeesters, wethouders en raadsleden dan ook 
gedaan. Daarnaast zijn er vele debatten en cam-
pagnes van de partijen. Ieder met zijn/haar eigen 
beloftes en belangen.
De ouderenorganisaties in Midden-Groningen
hebben deze stappen al gemaakt!

In november 2016 hebben de ouderenpartijen in 
de drie gemeenten elkaar al opgezocht. Destijds 
om kennis met elkaar te maken en te ontdekken 
wat ieder in zijn eigen omgeving doet en wat men 
aan activiteiten aanbiedt. Onder leiding van onze 
‘fictieve’ voorzitter en inwoner van onze nieuwe 
gemeente dhr. Bram Blaak zijn vele partijen geïnspi-
reerd om verder samen te werken.
In de loop van 2017 hebben de organisaties elkaar 
een aantal keren opgezocht en verder nader kennis 
gemaakt. Zo zijn we erachter gekomen dat in 
Zuidbroek een zeer actieve activiteitenclub is, 
Slochteren een prachtige groep WMO vervoer 
vrijwilligers heeft en Noordbroek het zorgcen-
trum Gockingaheem in de benen heeft gehouden. 
Ook in het Maatschappelijke Activiteiten Centrum 
(MAC) in Muntendam is men zeer actief met vele 
(informerende) activiteiten voor ouderen.
Betreffende ‘ontdekkingen’ heeft ertoe geleid dat 
men met elkaar de handen ineen heeft geslagen en 
alle politieke partijen heeft uitgenodigd om samen 
op reis te gaan door onze mooie nieuwe gemeente 
Midden-Groningen. 

De reis heeft inmiddels plaatsgevonden.
Op 6 november zijn 9 politieke partijen met een 
mooie oldtimer bus van het Noordelijk Bus Muse-
um op reis gegaan.

Tijdens deze inspirerende reis heeft men op een 
positieve wijze kennis kunnen maken met vele
‘parelprojecten’ voor ouderen in de nieuwe
gemeente. Ook was er ruimte voor serieuze za-
ken die spelen in de gemeente. Denk hierbij aan 
eenzaamheid, zelfstandig thuis kunnen wonen en 
armoede. 
Ik wil alle partijen complimenteren met deze po-
sitieve wijze van samenwerken. Men laat zien dat 
door elke organisatie op waarde te schatten er 
de mogelijkheid is te verbinden zónder daarbij de 
identiteit van jezelf te verliezen. Immers, ieder is 
specialist van zijn eigen woonomgeving: Slochteren 
blijft Slochteren en Menterwolde blijft Menterwol-
de voor de eigen inwoner! Dit zou het vertrekpunt 
kunnen zijn voor elke verbinding.
Ik heb er vertrouwen in dat de ouderen organisa-
ties deze verbinding verder aangaan in de nieuwe 
gemeente Midden-Groningen.
Het nieuwe college van Midden-Groningen nodigen 
we uit om in begin 2018 samen met de ouderenor-
ganisaties afspraken te maken over de voortzetting 
van bovenstaand initiatief. 
Immers een nieuwe start maak je slechts een keer. 
Ik gun Midden-Groningen een positieve start voor 
alle ouderen!
    Hans Raspe
   Kwartier Zorg & Welzijn30



Beweegarmoede oorzaak bij 40% van valongelukken bij ouderen

 • De afgelopen vijf jaar is het aantal mensen dat door een val om het leven kwam met  
  60% toegenomen.
 • 37.000 ouderen (65+) zijn opgenomen in een ziekenhuis na een val.
 • 96.000 ouderen zijn behandeld op de spoed eisende hulp (SEH). 

Om vallen en fracturen te voorkomen zijn vier aspecten belangrijk om te weten/doen:

 1. Vitamine D inname
 2. Botontkalking, eventuele inname van bisfosfonaten
 3. Gezichtsvermogen laten beoordelen en eventueel te laten verbeteren
 4. Bewegingsoefeningen (valpreventie programma Otago)

Van Kasteel biedt het valpreventie programma Otago aan. Wilt u meer weten en/of heeft u
vragen over de vergoeding van dit programma? Neem dan even contact met ons op. 

Voor vragen omtrent de inname van vitamine D en botontkalking vraag uw huisarts. 
Voor het verbeteren van uw gezichtsvermogen ga naar een gecertificeerde opticien. 

Van Kasteel fysiotherapie
Bel: 0598-397452. Of mail: info@vankasteel.nl 

Zie ook: www.vankasteel.nl 
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TTelkens als ik denk dat ik het rustig aan ga doen dan 

verval ik, zoals altijd weer in een oude gewoonte. "Ik 
ben gewoon murw".. Ik hoor het mezelf zeggen en zit 
zo weer in een opnieuw "ontstoken vuurtje" wat als 
een borrelend heksen keteltje staat te pruttelen. Pfffff; 
"hoe kom ik er ook op.

Als ik me murf voel dan ben ik al een tijdje onderweg 
naar de behoefte aan iets nieuws, iets waar ik weer 
energie van krijg. Waarom ben ik altijd in beweging? 
Mijn man zegt dat hij ziet dat ik mij kan ontspannen en 
dat ik dit ook gewoon doe, als heb ik het nog zo druk. 
Hij vertelt dit niet direct aan mij, maar via een omweg 
tijdens een training voor ondernemers..

Dat is mijn man, hij ziet het wel, voelt alles, maar is 
rustig en indirect betrokken bij alles wat ik doe. Hij 
is inmiddels de 50 gepasseerd, incl. pop van 4 meter 
hoog en een surprise party. De jongens hebben enorm 
hun best gedaan om alles zo goed mogelijk te rege-
len, natuurlijk op het allerlaatste moment, maar met 
liefde en zorgzaamheid. Wat lijken ze toch veel op hun 
vader...

Als ik erover nadenk dan besef ik dat het potje altijd 
pruttelt, soms overkookt en altijd wordt bijgevuld. We 
doen het best goed zo samen. We zijn in beweging, 
hebben wensen, ontspannen, genieten, mopperen en 
helpen elkaar weer in balans te krijgen. Zoveel gaat 
onbewust, zoveel gaat vanzelf. 

Bewust-onbewust, of was het nou onbewust-bewust... 
Hoe dan ook, ik ben blij met mijn heksen keteltje en 
met mijn man die er altijd voor mij is. De gewoonte die 
zo heerlijk is, die mijn hart verwarmt als een heksen ke-
teltje en als ik denk dat ik het even niet meer zie zitten 
dan weet ik dat het een slechte dag is en geen slecht 
leven.
     Liefs Mech...

liefs M
ech

COLUMN
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De Burcht is er ook voor u!
ZINN locatie De Burcht biedt gezellige
activiteiten en afleiding, ook als u niet in
De Burcht woont.

Dagelijks bent u van harte welkom in het
restaurant van De Burcht voor een praatje, een
kopje koffie, snack of warme maaltijd of om
deel te nemen aan een van de vele activiteiten. 

In de oefenzaal met moderne apparatuur kunt
u gebruik maken van fysiotherapie op maat, of
fitnessen onder begeleiding, want het is goed
om in beweging te blijven. Elke eerste maandag
van de maand is er een inloopspreekuur van
16.00 – 17.00 uur voor vrijblijvend advies.

Iedereen die met dementie te maken heeft kan
aanschuiven bij het Alzheimer Café Hoogezand 
Sappemeer, dat elke derde woensdag van de
maand wordt georganiseerd.

Voor al uw zorgvragen kunt u terecht bij het
Servicepunt van ZINN,
telefoonnummer 050 585 2000.

Kijkt u ook eens op www.zinnzorg.nl.

Tot ziens in ZINN
locatie De Burcht, Van der Duyn van
Maasdamweg 250, Hoogezand.
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Overzicht data filmvoorstellingen Cinefilm-
huis in januari - juni 2018 

8 en 22 januari
9 en 23 april

5 en 19 februari
7 en 28 mei

5 en 19 maart
4 juni

Voor de trailers van de films kunt u terecht op 
www.cinefilmhuis.nl

Vanaf januari – juni zijn er 11 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 janua-

ri – juni 2018) en betaalt u slechts € 6,00 i.p.v.        
€ 10,00 per filmvoorstelling.

De eerstvolgende cursus is op
donderdag 18 januari 2018, met als titel: 

 “Hollandse pot in koude dagen”

De mannen worden bijgestaan door
leerlingen van het praktijkonderwijs 

onder leiding van docent Peter Tolman. 
De leerlingen doen binnen het praktijk-
onderwijs de opleiding Welzijn & Zorg. 

Zij geven de vijftig plussers handige tips 
tijdens het bereiden van de maaltijd.

Na afloop van de cursus wordt onder het 
genot van een glaasje hetgeen men zelf 

heeft gebrouwen genuttigd. 

KOKEN 50 + MANNEN

Locatie: Van Heemskerckstraat 119a. 
Aanvang 16.00 uur. Kosten €  10,00 p.p. 

contant voor aanvang van de cursus. 
Aanmelden voor activiteiten kan bij

Angelique Meulenkamp,
mail: Angelique.meulenkamp@posohs.nl 

of per telefoon: 06-50657667. 

Graag tot ziens op 18 januari a.s. 
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Wilt u graag een huisdier maar kunt u er niet 
voor zorgen? Dan zijn wij er voor u.  

Wij hebben het project ‘Poezenmaatjes’ Hierbij 
kunnen eenzame ouderen en chronisch zieke 
mensen een kat aanvragen om hun gezelschap 
te houden. Ook ouderen in verzorgingstehui-
zen helpen wij.  De vrijwilligers van de stich-
ting komen een paar keer per week langs om 
mee te helpen met de verzorging.  Ze helpen 
bijvoorbeeld met de kattenbak, de nagel en 
vachtverzorging en gaan met het dier naar de 
dierenarts. Maar dit niet alleen! De vrijwilligers 
zijn er ook voor de persoon. Denk hierbij aan 
een praatje, een kopje koffie of thee of zelfs af 
en toe een ritje ergens naar toe zijn mogelijk.  
Ook honden zijn mogelijk, alleen dit wel onder 
speciale voorwaarden.

De kat of hond blijft eigenaar van de stichting. 
De tijdelijke baas doet een eigen bijdrage naar 
draagkracht. 

Voor meer informatie kunt u kijken op onze 
website www.stichting-queri.com of op onze 
facebook https://www.facebook.com/thuis-
zorgvoordieren/.

Of u kunt ons bellen of mailen.
Emailadres: querido@ziggo.nl

Telefoonnummer: 06 51032513

‘Poezenmaatjes’
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