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Bijna alle corona voorschriften zijn vervallen. Dat betekent dat wij alle activiteiten zon-

der beperkingen mogen organiseren. Wij willen nu ook per activiteit een kleine eigen 

bijdrage vragen. Verder in de uitgave vindt u het overzicht van alle activiteiten, ook de 

nieuwe, die wij hopen te organiseren. POSOtief komt nu voortaan iedere twee maan-

den bij alle senioren in de brievenbus. Voorheen was dit niet het geval. 

 

U vindt een artikel over de raadsverkiezing in onze gemeente. Helaas was de opkomst 

bijzonder laag. Maar 46,26%. Dat betekent dat er maar 4,5 van de 10 mensen hebben 

gestemd. Dus nog niet de helft van degenen die mochten stemmen. Blijkbaar spreken 

de activiteiten van gemeenteraad ons niet aan. Dat verklaart ook de bijzondere zetelverdeling. Op het moment van 

dit schrijven weet ik nog niet of “onze” huidige wethouder David de Jong nog vier jaar door mag gaan.  

 

De ouderenorganisaties hebben een gezamenlijke brief gestuurd naar alle fractievoorzitters en de onderhandelaars 

over het nieuw te vormen regeerakkoord voor Midden-Groningen. Deze brief vindt u verderop in ons blad. 

Zoals velen van u hebben gemerkt was onze website “uit de lucht”.  Maar ik verzeker u dat achter de schermen hard 

gewerkt is en wordt om de website weer zichtbaar te maken. Wij verwachten dat de nieuwe website beter leesbaar is 

en dat de agenda van de activiteiten actueel is en blijft. Dat geldt ook voor het overige nieuws op de site. 

 

Veel leesplezier wens ik toe. 

Mocht u vragen hebben bel gerust met 06 44 86 98 38 of mail naar: 

meint.dekker@kpnmail.nl. Een antwoord mag u snel verwachten. 

Meint Dekker, voorzitter 

Beste mensen 

mailto:meint.dekker@kpnmail.nl
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Ouderenkaart voor senioren Midden-Groningen 
 De eerste Ouderenkaart 2022 van Humanitas Midden-

Groningen is op 29 maart uitgereikt door wethouder 

David de Jong. Dit vond plaats in de Menterne in Mun-

tendam. De Ouderenkaart is een actie samen met de 

POSO en de Ouderenraad Midden-Groningen. Door 

middel van de kaart wil Humanitas ouderen attent ma-

ken op het recht van inkomensondersteuning. Dit als ze 

een inkomen hebben van alleen AOW of AOW met een 

klein pensioentje. Dit houdt in dat ze belasting terug 

kunnen krijgen, maar ook kwijtschelding van gemeente-

lijke- en waterschapslasten en vaak ook een aanvraag 

kunnen doen bij het Meedoen-fonds van de gemeente 

Midden-Groningen. Het Meedoen fonds vergoedt een 

deel van de abonnementskosten van de krant en de 

telefoon. Veel ouderen weten dit niet of vinden het niet 

nodig om gebruik te maken van deze mogelijkheden. 

Maar ook veel ouderen weten niet hoe ze dit moeten 

doen. Vaak omdat ze niet met een computer kunnen 

werken.   

Daarom maakt Humanitas met deze kaart u erop attent 

dat hun vrijwilligers u graag behulpzaam willen zijn bij 

het doen van aanvragen of het invullen van een belas-

tingaangifte. Wanneer u zich meldt bij Humanitas Mid-

den-Groningen, dan wordt samen met een vrijwilliger 

alles doorgelopen en gekeken of u er gebruik van kunt 

maken. Het verplicht u tot niets. Iedereen krijgt te zien 

welke mogelijkheden er zijn en waarvoor u een aan-

vraag kan indienen. U kunt dan alsnog besluiten of u er 

wel of geen gebruik van maakt. Het is een service van 

de vrijwilligers van Humanitas en het kost u niets.  

Even een voorbeeld: Laatst meldde zich een meneer 

bij Humanitas die van de Belastingdienst een mede-

deling had gekregen dat hij gegevens moest aanle-

veren. Hij kon dit zelf niet doen en vroeg om hulp. 

Toen de vrijwilliger alles nakeek bleek hij € 200 te-

rug te krijgen. Toen de vrijwilliger ook nog even 

naar het jaar ervoor keek bleek dat de man thuis in 

een andere situatie verkeerde. Hij had voor dat jaar 

geen belastingaangifte gedaan. Maar de vrijwilliger 

vertelde hem wel dat hij voor dat jaar, wanneer hij 

alsnog aangifte zou doen een bedrag van € 900 zou 

terugkrijgen. Hij hoefde niet snel na te denken en 

vulde samen met de vrijwilliger de aangifte in. Al 

met al had het bezoekje aan Humanitas hem plot-

seling € 1100 rijker gemaakt. Hij ging blij de deur 

uit!   

Dit geeft nogmaals weer even aan: aarzel niet en 

gebruik dit aanbod. Neem even contact op met Hu-

manitas, tel 0598-383048. Onze vrijwilligers helpen u 

graag. Ze nemen graag even de volgende dingen met 

u door: belastingaangifte, zorgtoeslag en/of huurtoe-

slag; kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen 

of een aanvraag voor het Meedoen-fonds. Gewoon 

even doen!    
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Contact 
Onze redactie ontvangt graag artikelen 

voor POSOtief en de website. Heeft u 

een verhaaltje, leuke foto of gedichtje ?  

 

Mail dan naar: 

f.raneri@online.nl 
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Vindt u het leuk eens een dierbare plek te bezoeken?  
Een plek waar u speciale herinneringen aan heeft?  
Bijvoorbeeld: 
 Het dorp waarin u bent opgegroeid 
 De plek waar u uw geliefde tegenkwam 
 Het gebied waar u vroeger veel wandelde of fietste  
 Het graf van een dierbare  
 
Aanbod 
Dan is het volgende aanbod mogelijk iets voor u? 

Vrijwilligers van het POSO bieden zich aan om met een oudere een tochtje te maken naar een plek van vroeger 
waar hij of zij nog wel eens graag naar terug wil. Aan een dergelijke tocht zijn geen kosten verbonden. De 

vrijwilligers doen dit belangeloos en ontvangen van het POSO slechts de normale vergoeding van € 0,19 per 
kilometer. De vrijwilligers willen iemand graag een plezierige morgen of middag bezorgen en weten hoe be-
langrijk het is er eens “uit” te zijn. 

 
Waarheen 
De autotochtjes vinden plaats naar bestemmingen in de provincie Groningen en de kop van Drenthe. U bepaalt waar 
de tocht naar toe gaat. Er kan nog een tweede persoon (b.v. begeleider) meegenomen worden. Van tevoren wordt 
kennis met elkaar gemaakt en wordt de tocht besproken.  
 
Voorwaarde voor aanmelding is dat u: 
 Redelijk mobiel bent, zelf in en uit de auto kunt komen  
 (er kan wel een rollator mee) 
 Nog zelfstandig woont (niet in een verzorgings- of verpleegtehuis) 
 Weinig mensen om u heen heeft die u regelmatig meenemen voor een tochtje 
 Er niet vaak uit komt 

POSO introduceert: Een uitstapje naar Vroeger! 

Meer informatie en aanmelding bij: 

info@poso-middengroningen.nl  

Een uitstapje naar Vroeger 

mailto:info@poso-middengroningen.nl
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Senioren café druk bezocht 
Een inkijkje in het senioren café was voor mij een fijne ontmoeting 

met een 10-tal senioren die elke woensdag van 16.00 tot 18.00 uur 

bij elkaar komen bij Dig050 aan de Hoofdstraat 48 - 50 te Hoogezand. 

Onder de bezielende en enthousiaste leiding van Taco van Dig050 

werden alle deelnemers geholpen bij het afwerken van hun eigen 

vogelhuisje. Een ontspannende bezigheid van knutselen en verven. 

Tegelijkertijd werd allerlei praktische en nuttige informatie over ver-

schillende onderwerpen met elkaar gedeeld. 

Het valt op dat, als men vaker het café heeft bezocht, de gasten beter op elkaar letten. Dit in de meest 

positieve zin.  

Emma als stagiaire vanuit haar mbo-opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen vindt dit 

een geweldige stageplek. Vooral door het feit dat de deelnemers aan het senioren café zo verschillend 

zijn. Deze verscheidenheid maakt het zo gezellig en mooi. Enkelen zijn breedsprakig, anderen houden zich 

op de achtergrond maar zijn luisterend aanwezig. Een ander geeft aan “soms wordt het mij te druk, dan 

sluit ik mij even af”. 

Daar ik als gast binnen kwam werd mij gevraagd vanwaar ik kwam en met welke bedoeling ik aanwezig 

was. Toen ik vertelde dat ik namens de POSO kwam werden veel vragen gesteld en enkele mail- en huis-

adressen gewisseld. 

Alle deelnemers zijn blij dat dit senioren café er is. Het doorbreekt de dagelijkse sleur en eenzaamheid. 

Het is een waardevolle en zinvolle ontmoeting met elkaar. Al met al voor mij een leerzame middag. Dit is 

een ECHT café die mensen een prachtige middag bezorgt met daarbij een zinvolle bezigheid en als afslui-

ting een voortreffelijke maaltijd. 

Een aanbeveling voor ieder die dit leest om ook naar het Senioren café te gaan.  

Loopt u gerust eens binnen op de woensdagmiddag om 16.00 uur. 

Hoofdstraat 48-50, Dig050, Hoogezand. 

Meint Dekker 



 10 

 



 11 

 
Geachte fractievoorzitters, c.q. onderhandelaars, 

Van harte gefeliciteerd met uw raadslidmaatschap. Een mooie en uitdagende taak wacht u in de komende 
raadsperiode. Vanuit bovengenoemde organisaties, en voor het belang van alle senioren in onze gemeen-
te, willen wij het volgende aan u voorleggen, met de vraag om deze punten te betrekken bij het op te 
stellen beleid en bij de coalitie- en collegevorming.  

Samen naar een seniorvriendelijke gemeente, dat willen de bovengenoemde ouderenorganisaties in Mid-
den-Groningen graag gerealiseerd zien in de komende raadsperiode. 

In onze gemeente vertegenwoordigen senioren een steeds groeiende groep inwoners. Als lokale senioren-
organisaties en belangenbehartigers willen wij tijdens de net ingegane raadsperiode, dat aan een aantal 
thema’s, die juist voor senioren c.q. onze leden van groot belang zijn, gewerkt wordt en dat die meegeno-
men worden in de coalitieonderhandelingen. Dat zijn: 

 Participatie van senioren en hun organisaties, vanaf de start van deze periode, in de voorbereiding 
van nieuwe beleidsprogramma’s en de uitwerking daarvan.      

 De garantie voor het beschikken over voldoende inkomen, zodat senioren niet in de armoedeval ge-
raken. 

 Integrale aandacht voor wonen en zorg, met daarbij in achtnemen dat er voldoende woningen ge-
bouwd worden en dat bij de bouw hiervan rekening gehouden wordt met de woonwensen van seni-
oren. 

 Bij de locatiekeuzes van voorzieningen de bereikbaarheid voor senioren, vooral voor degenen met 
beperkingen, zwaar mee laten wegen.  

 Het in topconditie houden van wegen, straten en pleinen in verband met de veiligheid, gezondheid 
en ontspanning van senioren.   

 Het zorgen voor de beschikbaarheid van goede individuele vervoersvoorzieningen.                          

 Beleid ontwikkelen om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en uitvoeringsprogramma’s dien-
aangaande aanbieden.  

 Rekening houden met het belang van zingeving in het leven van senioren. 

 In elke wijk en dorpskern een inlooppunt met ruime openingsuren, waar senioren voor al hun vra-
gen, ook zonder afspraak, terecht kunnen. 

 Speciale aandacht voor mantelzorgers.    

 In de communicatie met burgers, in dit geval senioren, altijd begrijpelijke taal hanteren.  

 Digitalisering zonder uitsluiting. Opvang voor senioren die niet digitaal vaardig zijn en ontwikkelings-
kansen bieden om vaardigheden te kunnen ontwikkelen. 

                                    
Graag lichten wij deze punten verder toe. Wij zien uit naar een persoonlijke kennismaking. 
Met vriendelijke groet,  Namens bovengenoemde ouderenorganisaties 

Meint Dekker 
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Taco 

DIG050 werkt nauw samen  

met Seniorweb! 

Beste Grietje, 

Wat een wijze buurvrouw heb je! Je moet niet ingaan op zo'n aanbie-
ding. Dat heeft namelijk helemaal geen zin en is niet nodig. Dat scheelt 
je tientallen euro's.  

 

Op alle Windows laptops en computers staat al een goede virusscanner 
en die werkt voortreffelijk. Is een kadootje van Microsoft dat op de pc 
staat al bij de aankoop. Super goede scanner! Dus kopen hoeft niet. Als 
je nog twijfelt mag je gerust langskomen. 

Fijne dag, Taco 

Beste Taco, 

Ik krijg regelmatig een mailtje of een berichtje dat 
ik voordelig een goede virusscanner kan aanschaf-
fen.  

Met al die verhalen over diefstal van gegevens en 
ander internetgedoe lijkt me dat wel een goede 
zaak. Mijn buurvrouw zei echter: ,,Eerst even aan 
Taco vragen. Die weet wel of het nodig is!"'' 

Welk advies kun je me geven, 

Groetjes van Grietje 

tacovanderkooij@dig050.nl  

Vraag het aan Taco! 
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In Memoriam Els Grasmeijer 

Wij ontvingen het bericht dat eind 2021 Els Grasmeijer is overleden. Els was jarenlang vrijwilliger bij de POSO. Zij hielp mee bij 

de activiteiten voor de “Slechtzienden contactgroep Oogcontact”.  

Vanwege de pandemie en de corona-maatregelen is deze groep de laatste jaren niet meer bijeen geweest, maar voor die tijd 

heeft zij zich altijd enorm ingezet om de middagen tot een succes te maken. Wij zijn dankbaar voor haar inzet en wensen fami-

lie en vrienden veel sterkte. 
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Onze website www.poso-middengroningen.nl wordt grondig vernieuwd. De site is online maar er wordt 
elke dag wel iets veranderd. Zo gaat dat als je een actieve webmaster hebt.!!!  
Op www.poso-middengroningen.nl  dus alles over activiteiten en ander nieuws. Ook de uitgaven van 
POSOtief kunt u binnenkort weer digitaal lezen. 
 
Nu we toch aan het vernieuwen zijn nog het volgende. De bestaande e-mailadressen worden vervangen 

door nieuwe. U kunt geen gebruik meer maken van de oude adressen. Ook deze nieuwe e-mailadressen 

staan dan op onze nieuwe site. 

http://www.poso-middengroningen.nl
http://www.poso-middengroningen.nl
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in samenwerking met Breinbieb Hoogezand 
Dammen is een oer-Hollands bordspel en gezellig om met een maatje te spelen. 

Het damspel is gemakkelijk te leren, de regels zijn eenvoudig en iedereen kan het beoefenen van jong tot oud. Wist u 
dat iedereen de damregels in 3 minuten kan leren? Ontdek het zelf op dinsdag 17 mei! 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

Parkeren 

In Midden-Groningen geldt gratis parkeren. Er zijn rondom de Bibliotheek Hoogezand genoeg ruime parkeerplaatsen 

voor onze gasten. 

 

Ga voor alle informatie over het HANNN project Fitter Brein naar: www.fitterbrein.nl 

 

Datum Dinsdag 17 mei 2022 van 12.45 tot 16.00 uur 

Locatie Bibliotheek Hoogezand, Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand 

Genodigden Circa 40 lokale en regionale (zorg)organisaties / inwoners Midden-Groningen 

Presentatie drs. Bert Dollekamp, onderwijskundige en dampedagoog 

Sprekers Zainal Palmans (Fitter Brein) 

  Dorothee Hopma (Breinbieb) 

  Ida Buijs (Books & Do) 

12:45 uur Inloop / opening + video prof. dr. Erik Scherder (ambassadeur Fitter Brein) 

13:30 uur Generatiematch: met wethouder David de Jong 

14:00 uur Dammen: sociale binding & mentale fitheid: met discussie en vragen 

  Overhandigen Fitter Brein pakketten aan organisaties 

14:45 uur Fitter Brein in Midden-Groningen: uitrol activiteiten 

15:00 uur Breinbieb 

15:15 uur Dammen en netwerken met Fitter Brein 

16:00 uur Sluiting 

http://www.fitterbrein.nl
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Fietstochten 
Gedurende de maanden mei tot met 
augustus organiseert POSO fietstoch-
ten in het gebied en omgeving van de 
gemeente Midden-Groningen. De eer-
ste tocht is op donderdag 26 mei, He-
melvaartsdag. De andere tochten zijn alle op dinsdag.  
 
De tochten zijn gemiddeld  40 kilometer lang met een tussen-
stop op een gezellige plek waar tijd is voor koffie/thee of iets 
fris. De start is tussen 13.00 en 13.30 uur vanaf het plein voor 
het Kielzog en de tochten eindigen ook daar.  
 
Opgave met naam en telefoonnummer kan bij Grietje van der 
Tuin, tel. 0598-392938 of email: svandertuin@ziggo.nl tot 
uiterlijk drie dagen voor de tocht. 
De data zijn: 26 mei, 21 juni, 16 juli, 2 augustus en 16 augus-
tus. De kosten bedragen 2 euro per persoon. 
 

Scootmobieltochten 
De scootmobieltochten zijn in juni, juli en augustus altijd op 

de dinsdagmiddag. De tochten zijn 
gemiddeld 25 kilometer lang, met be-
geleiding van politie en Welzorg. Wel-
zorg is de organisatie die, indien nodig, 
helpt bij pech onderweg aan de 
scootmobiel.  
 
De start van de tochten is om 13.30 

vanaf het plein voor het Kielzog, waar de tochten ook weer 
eindigen. Halverwege de tocht is een tussenstop waar tijd is 
voor koffie/thee of iets fris.  
 
Aanmelding met naam en telefoonnummer kan bij Willem 
Kiewiet, tel. 06-15307675 of email: willemkiewiet@hotmail.nl 
tot uiterlijk zeven dagen voor de tocht. 
Data: 7 juni, 28 juni, 26 juli, 9 augustus  en  30 augustus. 
De kosten bedragen 2 euro per persoon. 
  

Bezoek aan de Fraeylemaborg 
Een bezoek aan het landgoed de Fraeylemaborg te Slochteren 
met rondleiding door een gids in de borg, wandelen in het 
park en genieten van de tentoonstelling.  
De borg is gelegen in een ongeveer 31 hectare groot land-
goed, in aanleg hoofdzakelijk daterend uit de 19e eeuw. Het 
parkbos is in het begin van de 19e eeuw gewijzigd in de ro-
mantische Engelse  landschapsstijl. Op het voorterrein bevindt 
zich het schathuis waarin een restaurant gevestigd is. Aan de 
andere kant staat het koetshuis, paardenstal en oranjerie. De 
borg wordt bekroond door een toren met twee klokken.  
 
Volgens een volksverhaal is de naam afkomstig van een edel-
vrouwe die Elema of Ailma heette. Een adellijke vrouw werd 
volgens dit verhaal wel aangeduid met het woordje "ver". Ver 
Ailma borg zou dan geleid hebben tot Fraeylemaborg. Hier-
voor is echter geen enkel bewijs. (bron: Wikipedia) 
Meer informatie over dit landgoed en de tentoonstelling is te 
vinden op www.fraeylemaborg.nl.  We starten om 13.30  uur 
bij het restaurant op het terras, waar we de middag ook af-
sluiten met een kopje koffie of thee. 
 
Datum: Nog niet vastgesteld. Komt later op website: 
www.poso@middengroningen.nl 
Aantal deelnemer is maximaal 20. 
U kunt zich opgeven bij: Jan Boelens tel.: 0653135327 of 
email: j.a.boelens@home.nl  
De kosten bedragen 10 euro per persoon. 
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Vissen 
In juni en juli kan er gevist worden in de 
Gorechtvijver op vier woensdagmiddagen.  
 
Vooraf aanmelden is niet nodig; opgave kan 
bij de vijver. De aanvang is om 13.00 uur. 
De data zijn: 22 juni, 6 juli, 20 juli en 3 augustus. 
De kosten bedragen 2 euro per persoon. 
 

Klootschieten 
Hiervoor is op dit moment slecht één datum bekend, te weten 
27 juli. Het vertrek is bij het N.M.E.-gebouw om 13.30 uur. 
Opgave en andere data zullen op een later tijdstip in de Regio-
krant worden vermeld.  
De kosten bedragen 2 euro per persoon. 
 

Eten bij Aletta 
In samenwerking met het Dr. Aletta Jacobs 
College, onder leiding van Gerda Appel, 
organiseert POSO “Eten bij Aletta”.  
 
U kunt genieten van een heerlijke maaltijd 
bereid en geserveerd door leerlingen van de 
Sectie Zorg en Welzijn in het geheel ver-
nieuwde restaurant van het AJC. 
 

Plaats: Laan van de Sport 4, Hoogezand                     
Datum:   vrijdag 20 mei 
Inloop:    11:45 uur 
Aanvang: 12:00 uur. Einde: ca: 13:30 uur 
Aantal deelnemers:  maximaal 20 personen. 
U kunt zich opgeven bij Femma Raneri, tel: 06-50551823 of 
email: femmaraneri@gmail.com. 
De kosten bedragen 3 euro per persoon. 
 

 

 

Duofiets 
POSO heeft de beschikking over een elektrische duofiets. Voor 
iedereen die samen met een partner, vriend of vriendin gezel-
lig wil fietsen en moeite heeft om alleen op een gewone fiets 
het evenwicht te houden, is deze fiets ideaal en beschikbaar 
wanneer u wilt.  
 
Reservereen kan bij Siena Ottens: tel. 06-23806767 of email: 
sienaottens@hotmail.com.  
De kosten bedragen 5 euro per keer.  

Bezoek aan het Busmuseum 
Een rondrit met een oude bus met opstapplaatsen in de diver-
se dorpen van Midden-Groningen en een rondleiding in het 
Nationaal Busmuseum. 
 
Datum: nog niet vastgesteld.  Komt later op website: 
www.poso.middengroningen.nl. U kunt zich opgeven bij: Jan 
Drent, tel. 0598-391308 of email: wwdrent@home.nl. 
 

Bezoek aan de Historische scheepswerf 
Kennismaken met de historie van  de scheepsbouw in de 
Veenkoloniën bij de Historische Scheepswerf Wolthuis in Sap-
pemeer. 
Datum: nog niet vastgesteld.  Komt later op website: 
www.poso@middengroningen.nl. 
U kunt zich opgeven bij Bram Blaak, tel. 06-24964841 of 
email: ablaak2@kpnplanet.nl. 
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Thema bijeenkomst Autisme 

Gastspreker is Ellen Diemers, consulent informatie en advies bij het ANG (= 

autisme netwerk Groningen) en sociaal werker bij MEE Noord. Daarnaast is ze 

zelf moeder van twee kinderen met autisme. Zij zal o.a. wat vertellen over 

autisme in algemene zin, en neemt hierin de nieuwste inzichten hieromtrent 

mee. Naast Ellen zullen er twee ervaringsdeskundigen aan het woord komen 

die vertellen wat autisme in hun leven betekent.    

Datum: 8 juni 

Tijd      : 19:30 tot 21:30 uur 

Plaats  : Woldwijckcentrum 

               Pleiaden 21 

               Hoogezand 

Deelname is kosteloos. 

Mantelzorg Café 

Datum: 12 mei  

Tijd      : 14:00 – 16:00 uur 

Plaats  : Laan van de Sport 2 

               Hoogezand 

Deelname is kosteloos. 

Opgave is wel nodig , en kan tot uiterlijk 4 mei. Telefonisch op 0598-364900 of 
per mail naar mantelzorg@kwartierzorgenwelzijn.nl 
Het Mantelzorg Café is een ontmoetingsplek voor iedereen die zorg draagt 

voor een familielid of een andere naaste. In een ontspannen sfeer gaan we 

met elkaar in gesprek over onderwerpen die mantelzorgers bezighouden, be-

spreken we thema’s rondom mantelzorgers en kunnen we mantelzorgers 

voorzien van nuttige en praktische informatie.   

Spreekuur Muntendam  

In de oneven weken is er op de 

maandagmiddag van 14:00 tot 

16:00 uur spreekuur bij het MAC 

in Muntendam, Julianaplein 1 in 

Muntendam 

Loop gerust eens binnen of maak 

een afspraak via het MAC op 

0598-354999. 

Spreekuur Mantelzorg Hoogezand 

In de oneven weken is er op de dins-

dagochtend van 10 tot 12 uur spreek-

uur bij Kwartier Zorg en Welzijn, de 

Laan van de Sport 2 in Hoogezand. U 

kunt hiervoor een afspraak maken bij 

Kwartier Zorg en Welzijn op 0598-

36900 

Er zijn weer twee informatieve boekjes 
verschenen  die U tegen een kleine vergoe-
ding kunt bestellen bij mantelzorg.nl, te 
weten: 
Opname in een verpleeghuis (Special Wet 
langdurige zorg) 
Special aftrek zorgkosten ( Hulp bij belas-
tingaangifte 2021) 

mailto:mantelzorg@kwartierzorgenwelzijn.nl
http://mantelzorg.nl/
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Veel mensen zijn niet echt op de hoogte van het 
brede aanbod van de Bibliotheek. Vaak weten ze 
wel dat er een leestafel voor kranten is en dat je er 
boeken leent, maar de Bibliotheek is en doet veel 
meer.  Op scholen werken leesconsulenten die het 
leesonderwijs promoten bij leerkrachten en leer-

lingen en de Bibliotheek op school ondersteunen. Alle scholen worden wekelijks bezocht om leesachterstanden te 
voorkomen. Er zijn boekstartcoaches die op consultatiebureaus en kinderdagverblijven voorlezen en ouders leren 
dat interactie met je kind door te spelen en voor te lezen bij het hele jonge kind heel belangrijk is. 
Vrijwilligers helpen in het Taalhuis bij taal, rekenen en digitale vaardigheden, omdat er ook volwassenen zijn die 
deze hulp soms hard nodig hebben. Er zijn medewerkers die samenwerken met instellingen in de gemeente om 
gezamenlijk projecten te initiëren en uit te voeren omtrent maatschappelijke vraagstukken zoals dementie, armoe-
de, schuldenproblematiek et cetera. 

Professionele vrijwilligers houden gratis spreekuren over juridische zaken en belastingzaken en behandelen vragen 
over websites van de overheid zoals Coronacheck, Donorregistratie, rijbewijs verlengen etc. bij het IDO 
(informatiepunt digitale overheid). Ook zijn er vrijwilligers die computercursussen begeleiden (veelal oudere deel-
nemers) en uitleg geven over het gebruik van de Digid tijdens een Digi-sterkercursus en helpen bij vragen omtrent 
computers en tablets en telefoons bij het Digitale café.  

We hebben medewerkers die leuke activiteiten bedenken in de Bibliotheken en daarbuiten voor kinderen en vol-
wassenen. Bijvoorbeeld leren omgaan met een 3D printer in het Elab of gamen met een groepje gelijkgezinde jon-
geren. Kleine robotjes knutselen of een animatiefilmpje leren maken.  

Medewerkers nodigen af en toe een schrijver uit, begeleiden een schrijf- en leesclub, organiseren een aardbijenfes-
tival, de Boekenweek en de Kinderboekenweek of de Nationale voorleesdagen. 

Ook geven we de sleutel weg van de Bibliotheek, dat wil zeggen dat andere organisaties van onze ruimte gebruik 
maken, zoals de huiswerkbegeleiding van KOM-onderwijs of de leesclub van Senia. Studenten mogen op bepaalde 
avonden wanneer de Bibliotheek gesloten is studeren in de ruimte van de Bibliotheek van bijv. Hoogezand.  

Heel belangrijk zijn de medewerkers en vrijwilligers die elke dag de uitlening doen en leuke boekenpresentaties op 
de tafels maken, helpen bij vragen,  de nieuwe en gereserveerde boeken uitpakken, uitleg geven over o.a. Passend 
lezen (voor mensen met een leesbeperking), e-books, de catalogus, het internet, het kopieerapparaat of hoe je een 
boek aan jezelf uitleent, maar er vooral voor zorgen dat alles weer netjes opgeruimd is voor de volgende dag. 

Kortom, er gebeurt heel veel. Loop vooral eens binnen, iedereen is welkom! 

Dorothée Hopma 
Bibliotheken Midden-Groningen 

Het brede aanbod van 
de Bibliotheek 
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Geert Ridderbos, een actieve vrijwilliger in Muntendam 

door Femma Raneri 

Ik heb een afspraak met Geert Ridderbos bij het MAC, het Maatschappe-

lijk Activiteiten Centrum in Muntendam, waar inwoners van de dorpen 

van de (voormalige) gemeente Menterwolde voor veel diensten en activi-

teiten terecht kunnen. 

Geert is al meer dan 10 jaar vrijwilliger bij Ouderen Actief Muntendam 

(OAM), een groep vrijwilligers die zich inzet voor mensen vanaf ongeveer 

55 jaar of indien jonger maar minder gezond. Hij is ook bestuurslid bij de 

Dorpsraad Muntendam en ooit hier begonnen nadat hij de vraag kreeg 

“kun je een begroting maken?”.  Als planner/controller in zijn werkzame leven was dat voor hem geen probleem en zo rolde 

hij het vrijwilligerswerk in. In de beginperiode was er weinig voor ouderen en wat er was moest meer gebundeld worden. 

Met de ondersteuning van Kwartier Zorg en Welzijn en de Dorpsraad heeft OAM een plek in Muntendam gekregen. 

 

Geert doet dit vrijwilligerswerk met veel plezier om, zoals hij zegt, “te zien dat mensen het leuk vinden om bij elkaar te zijn 

en iets samen te doen. Een glimlach is voor mij al voldoende”.  De OAM organiseert in de Menterne, het dorpshuis van Mun-

tendam, laagdrempelige activiteiten, zoals een schildergroep op de donderdagmiddag en op de vrijdagochtend gymnastiek 

voor 55plussers. Eerst was er één groep, maar toen de plaatselijke gymnastiekvereniging stopte met de ouderengymnastiek 

heeft OAM dit opgepakt en nu zijn er twee groepen op de vrijdagmorgen die met veel enthousiasme bijeenkomen in de 

sportzaal Menterne. Een cursus Valpreventie, in samenwerking met de fysio, voorlichting over voor ouderen belangrijke 

items en gezellige middagen zijn ook belangrijke activiteiten. Alles gericht op samenkomen, bewegen en gezond blijven van 

senioren. 

 

Nadat de drie gemeenten samen in de gemeente Midden-Groningen waren gebundeld is er meer samenwerking en overleg 

met POSO en andere ouderenorganisaties en vindt kruisbestuiving plaats. Zo heeft Bert Wieringa van POSO Hoogezand de 

eerste keer geholpen met de scootmobieltocht in Muntendam, die sindsdien met succes ieder jaar plaatsvindt. Op 22 april 

dit jaar is de eerste tocht en op het moment van dit gesprek zijn de eerste aanmeldingen al binnen.  

In het eerste jaar van de pandemie heeft Geert samen met OAM een draaiorgeltoer in Muntendam georganiseerd, wat ver-

volgens in het tweede jaar van de pandemie door Siena Ottens van POSO is voortgezet met een toer door heel Midden-

Groningen.  Ook trekken de organisaties nu meer samen op naar de gemeente en de politiek. “Opkomen voor ouderen, en 

ouderen onder de aandacht brengen en blijven brengen” dat is de boodschap die Geert uit wil dragen.  

Geert is inmiddels in meer organisaties of werkgroepen aan de slag en haalt hier veel voldoening uit, al is het af en toe wel 

wat druk. Maar hij vindt ook al meer dan 35 jaar ontspanning in het zingen in het Algemeen Veendammer Mannenkoor.  “Ik 

kan moeilijk nee zeggen” besluit hij ons gesprek. Een eigenschap die je bij veel vrijwilligers ziet.  
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Bloem van de zon 

 

Met stralend hoofd 
op fiere hals 
haar blik 
naar de zon gericht 
een blij gezicht 
vrolijk, lachend 
haar schoonheid is 
puur natuur 
altijd positief kijkend 
naar de zonkant 
van het leven 
voor wie dat kiest 
zal altijd 
vrienden vinden 
die dat mee beleven. 

Ko Schrik 1922-2021 
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Tip van de Budgetcoach! 

Het is bijna weer zover… de Meivakantie!  

Maar wat voor leuks kunt u gaan doen met de (klein)kinderen zonder 
dat het een flinke deuk in uw budget slaat?  

 

Voor leuke uitjes binnen de gemeente Midden-Groningen: 

https://ontdekmiddengroningen.nl/kids/ 

 

Gaat u met de trein? Kinderen t/m 11 jaar reizen gratis met u mee.  

https://www.ns.nl/abonnementen/kids-vrij.html 

 

Als inwoner van de gemeente Midden-Groningen kunt u een gratis ad-
viesgesprek aanvragen of zelf een check doen. De adviseurs weten pre-
cies welke toeslagen en/of regelingen voor u gelden. Ook checken jullie 
samen gelijk even of u wel de energieleverancier en de zorgverzekering 
hebt, die voor u het beste zijn. En als u wilt, regelen jullie het direct. Dat 
geeft rust. 

U kunt een gesprek aanvragen óf zelf een check doen via https://
www.datgeldtvoormij.nl/organisatie/midden-groningen 

https://www.datgeldtvoormij.nl/organisatie/midden-groningen
https://www.datgeldtvoormij.nl/organisatie/midden-groningen
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Gemeenteraadsverkiezing 16 maart 2022 
De uitslag van de verkiezingen deed mij versteld staan. 
Van 1 naar 6 zetels, enkel en alleen omdat met de BoerBurgerBeweging is gepronkt. Op de posters 
stond duidelijk de naam van Caroline van der Plas, fractievoorzitter van de BoerBurgerBeweging. Zij 
komt heus niet als raadslid in Midden-Groningen. Nu maar hopen dat de gekozen raadsleden ook hun 
verantwoordelijkheid op zich willen nemen om onze gemeente goed te besturen. Dat zij aandacht voor 
ons als senioren mogen hebben. 

Hun winst is ten koste gegaan van alle “oude” partijen die 1 of 2 zetels hebben verloren, uitgezonderd 
Gemeentebelangen, die van 5 naar 8 zetels is gegaan. 
Op het moment van dit schrijven weet ik nog niet wie de nieuwe wethouders zullen worden en hoe het 
collegeprogramma eruit ziet. Zodra ik daarover meer weet, zal ik het coalitie akkoord lezen en van com-
mentaar voorzien. 

 
Wel is namens alle ouderenorganisaties in Midden-Groningen een brief naar alle fractievoorzitters en 
onderhandelaars gegaan waarop wij als senioren onze wensen hebben kenbaar gemaakt om in het coa-
litieakkoord mee te nemen. 
De brief vindt u elders in deze uitgave. 
 
Meint Dekker 
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Boccia spelen!! 
Schrijf nu in!! Speciaal voor senoren! 

 

Vrijdag 3 juni 

13.00-15.00u 

Kosten geen 

DIG050 Hoofdstraat 50 in Hoogezand. Opgave: info@dig050.nl 
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Computervragen? Of telefoon of tablet? 

Inloopspreekuur voor senioren 

Dinsdag van 10.00 -11.30u 
Bij DIG050 en Seniorweb 

Hoofdstraat 50 

9601EH Hoogezand 
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In september 2021 is door de partners Humani-
tas Midden-Groningen en de POSO Midden-
Groningen de Stichting Vrijwilligersvervoer opge-
richt. De Stichting Vrijwilligersvervoer stelt zich 
ten doen inwoners van Midden-Groningen te ver-
voeren, die niet zelf de mogelijkheid hebben ge-
bruik te maken van eigen vervoer, maar die ook 
moeilijk gebruik kunnen maken van het openbaar 
vervoer en nog niet in aanmerking komen voor 
bijvoorbeeld een WMO-taxi. Dit zijn voornamelijk 

ouderen en daarnaast ook anderen bijvoorbeeld 
nieuwkomers die nog geen eigen vervoer hebben 
en nog maar kort hier wonen. Humanitas en de 
POSO hebben elkaar gevonden deze mensen ver-
voer te kunnen bieden. De POSO wilde graag de 
ouderen meer vervoersmogelijkheid bieden en 
Humanitas doet nu vele vervoer met vrijwilligers 
naar de ziekenhuizen en heeft daarnaast ver-
voersproblemen met nieuwkomers. Vooral in het 
begin wanneer de nieuwkomers hier komen wo-
nen. Om dat beide organisaties in het verleden 
van de gemeente geld ontvangen hebben voor 
vrijwilligersprojecten hebben beide organisaties 
besloten dit geld in te zetten voor dit vervoer. De 
stichting nu druk bezig met de organisatie op te 
bouwen en de vrijwilligers te werven die chauf-

Stichting Vrijwilligersvervoer opgericht! 
feur willen zijn op de auto. Het is de bedoeling dat 
gestart gaat worden met een grote personenauto 
of kleine personenbus. En wanneer het goed gaat 
zal een tweede auto overwogen worden. 

Het bestuur van de Stichting bestaat vertegen-
woordigers van Humanitas Midden-Groningen en 
de POSO. De bedoeling is dat de vrijwilligers van 
Humanitas komen en dat er een overeenkomst 
komt tussen Humanitas en de Stichting Vrijwil-
ligersvervoer waarin de afspraken vastgelegd zijn.  

Het is de bedoeling dat alleen in de gemeente Mid-
den-Groningen gereden wordt en voor vervoer 
naar en het ziekenhuis van de ziekenhuizen in Gro-
ningen, Scheemda en Stadskanaal. Vervoer buiten 
de gemeentegrenzen kan alleen met toestemming 
van het bestuur van een melding. Wat het tarief 
wordt is nog niet besloten. Het bestuur streeft er-
naar te werken met een eenvoudig opgebouwd 
tarief. Ook wordt nog gewerkt aan waar de per-
soon zich moet melden om vervoerd te willen wor-
den en of daar een termijn van melden voor is. Om 
het zo goedkoop mogelijk te houden wordt er wel 
rekening mee gehouden dat meerdere personen 
tegelijk vervoerd kunnen worden.   

Het bestuur streeft ernaar om het vervoer deze 
zomer operationeel te hebben, Dit zal mede afhan-
gen of er voldoende vrijwillige chauffeurs te vinden 
zijn. Voorlopig wordt gereden van ’s morgen 9.00 
uur tot 17.00 uur.  En van maandag tot en met 
donderdag.  Wanneer iemand zich wil melden als 
vrijwillige chauffeur dan kan hij of zij contact opne-
men met het kantoor van Humanitas 0598-383048.  
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Fietsen tot je 100ste, dat wil toch iedereen? Daarom is de campagne Doortrappen Groningen 
van start gegaan. Die aftrap van begon in Hoogezand. Doortrappen helpt, motiveert en inspi-
reert senioren om vaker en veiliger te fietsen. En dat natuurlijk zo lang mogelijk. 

Door vaker te fietsen voelen mensen zich vaak gezonder, blijven ze langer mobiel en zelfred-
zaam. Het programmateam van Doortrappen Groningen gaat on tour langs alle Groningse ge-
meenten om lokaal het startsein voor de campagne te geven. Wethouder Erik Drenth heeft als 
eerste de campagnematerialen gekregen  

De provincie Groningen en Ver-
keerswijzer Groningen willen se-
nioren stimuleren om zo lang 
mogelijk te blijven fietsen. Maar 
senioren zijn ook kwetsbaar in 
het verkeer; in de cijfers is een 
groeiend aantal ongevallen met 
de seniore fietser te zien. Daar-
om helpt en motiveert Doortrap-
pen Groningen hen om zelf 
maatregelen te nemen om veel 
en veilig te blijven fietsen.   

Het programma van Doortrap-
pen Groningen bestaat uit ver-
schillende leuke en leerzame 
fietsactiviteiten voor zestigplussers. Ze worden lokaal aangeboden in samenwerking met de Gro-
ningse gemeenten. Dit voorjaar kunnen ze meedoen aan Doortrappen-fietsclinics en dat is nog 
maar het begin. Dit jaar staan er nog veel meer (fiets)activiteiten op het programma. Zo kunnen 
ze bijvoorbeeld een proefrit maken op een driewielfiets, handige tips ontvangen over veilig fiet-
sen en gezellig met anderen een route fietsen door het mooie, Groningse landschap.  

Doortrappen Groningen van start 
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OOK DEZE UITGAVE IS WEER MEDE MOGELIJK  

GEMAAKT DANKZIJ ONDERSTAANDE  

ADVERTEERDERS 

Cinefilmhuis 

Fysiotherapie Hoogezand 

Gem MG Schuldhulpverlening 

Hotel Restaurant Faber 

Jumbo Sappemeer 

Kielzog Theater Kunstencentrum  

Kwartier Zorg en Welzijn 

La Luna Care 

Masis 

 

Reensche Compagnie 

Specsavers Hoogezand 

Uitvaartzorg Brouwer 

Van Kasteel 

Van Smaak (Ingrid Buursma) 

Veldkamp & Elzinga Notarissen 

ZINN   

ZaVie 

In Memoriam Jan Zuur 

Wij ontvingen het droevige bericht dat op 6 maart 
2022 Jan Zuur is overleden. Jan was heel lang bij 
de POSO en de oprichter van de POSO-
viswedstrijden. In een later stadium heeft Daan 
Hulsebos als vertegenwoordiger van de Hengelclub 
Foxhol de taken van hem overgenomen, omdat 
zijn gezondheid achteruitging. 

Jan was altijd van de partij met zijn vrouw Henny 
tot en met de laatste wedstrijd in augustus. Er was 
één gehandicaptenstek bij de vijver, die speciaal 
voor Jan werd gereserveerd.  Iedereen wist dat het 
Jan zijn stek was met uiteraard Henny er naast. 

Jan was bekend om zijn opgewekte karakter en zijn 
humor. Hij was nooit chagrijnig en een graag geziene deelnemer bij de viswedstrijden. 

In juni 2018 is Jan benoemd tot Erelid van POSO als blijk van waardering voor zijn inzet als vrijwilliger gedurende 25 
jaar. 

Wij zullen hem missen en wensen zijn familie sterkte bij de verwerking van dit verlies. 
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Vrienden van de POSO 

 POSO is een stichting die zich inzet voor 50plussers in de gemeente Midden-

Groningen, die activiteiten organiseert, veelal samen met andere plaatselijke organi-

saties. U kunt hierbij denken aan zomeractiviteiten als fiets- en scootmobieltochten, 

vissen, klootschieten, een bezoek aan de Historische werf of Fraeylemaborg, een 

rondrit met een oude bus en bezoek aan het Nationaal Busmuseum. 

 Maar POSO zet zich ook in bij de Internationale dag van de ouderen, organiseert de 

Lifestylebeurs voor 50-plus, rijvaardigheidsritten en in samenwerking met het Aletta 

Jacobs College workshops met koken of een lekkere lunch bereid door leerlingen. 

 Naast de activiteiten is de POSO maatschappelijk betrokken en stelt zich ten doel de 

belangen van ouderen te behartigen door overleg en samenwerking met gemeente en 

andere organisaties. POSO bestaat geheel uit vrijwilligers.  Met behulp van subsidies, 

giften, sponsorgeld en advertentie-opbrengsten worden de activiteiten gefinancierd. 

De vrijwilligers willen zich nu en in de toekomst graag blijven inzetten. Iedere bij-

drage is belangrijk om dit ook te kunnen blijven financieren. 

 Wilt u ook dat POSO de activiteiten kan blijven doen en wilt u dit financieel steunen? 

Word dan Vriend van de POSO door een vrijwillige bijdrage van 15 euro per jaar aan 

ons over te maken. 

 POSO heeft de ANBI status. Uw bijdrage is met in achtneming van de geldende be-

lastingregels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 

 Opgave kan via mail naar penningmeester@poso-middengroningen.nl met vermel-
ding van uw naam en woon- en mailadres. 

 
Namens bestuur en vrijwilligers van POSO, hartelijk dank. 
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Bent u al Vriend van POSO? 
Beter Horen 

De Boer Schoenmode 

Het Meisje van Rustenburg 

Irma Adema 

iT-Land/Veldhuis 

juwelier Meijer 

Jopie Jong Woninginrichting 

Keurslager Smit 

Londeman Mannenmode 

Mitra Dranken Vogel 

Reinders Installatietechnieken 

Restaurant De Gouden Zon 

Slagerij Johan Boltjes 

Van der Klei Optiek 

Winkeliersver De Hooge Mee-
ren 

Hr. en Mw.  Boekholt 

Mw. A. Bodewes 

Mw. M. Bueving 

Mw. T. Davids 

Mw. Domenie 

Mw. M. Franssen 

Hr. C. Goddijn  

Hr. D. Groenewold 

Hr. T. Guns 

Hr. H. Haze 

Mw. J. Hamminga-Dol 

Hr. en Mw. van der Heide 

Mw. W. Hummel-Niemeijer 

Hr. W. Kiewiet  

Mw. F.G.  Kranenborg 

Hr. en Mw. Kleefman 

Mw. G.  Lutgers 

Mw. I. Meijer 

Mw. M. Meijer-Tigchelaar 

Mw. A. Paré 

Hr. G. Renkema 

Hr. F. Ronda 

Mw.M. Schaank 

Mw. J. Schilthuis 

J. Schipper 

G vd Schoot 

Smith 

Mw. G. Smit-Venema 

Hr. L.  van Son 

Mw. J. van der Steeg 

Hr. M. Talsma 

Mw. S. vd Tuin 

Hr. En Mw. Vegter 

Hr. En Mw. Veldhuis 

Hr. I. Vinckers 

Mw. J. Vriesema 

Mw. H. Wildeveld-Tuizenga 

Hr. M. Zuiderveld 
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