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Het bestuur en de vrijwilligers van de POSO wen-

sen u een gezond, voorspoedig en gelukkig 

nieuwjaar waarin uw dromen mogen uitkomen. 

We hopen op een jaar met weinig of geen co-

ronamaatregelen zodat alle activiteiten gewoon 

door kunnen gaan. Onze bevlogen en betrokken 

vrijwilligers willen zich opnieuw graag inzetten 

om vele activiteiten voor u te organiseren.  
 

Dit jaar pakken we de samenwerking met het Dr. Alettta Jacobs College weer op. Wegens 
Corona en de verbouwing bij de AJS heeft dit enige tijd stilgelegen, maar we gaan weer van 
start zoals u in deze POSOtief kunt lezen. Ook met Dig050 is steeds meer overleg en samen-
werking. Hier is in 2021 met succes een seniorencafé begonnen. In deze uitgave leest u meer 
over Dig050. 
 
De samenwerking met andere partijen die ouderen ook hoog in hun vaandel hebben staan, 
gaat zijn vruchten afwerpen. Met de meeste activiteiten 50+ verenigingen in Midden-
Groningen hebben wij in 2021 waardevolle contacten opgebouwd en wij hopen die in 2022 te 
verstevigen en uit te breiden. Samen met deze partijen bereiden wij overleg voor met gemeen-
te en politiek over beleidsbepalende onderwerpen als het gemeentelijk ouderenbeleid. Wij 
zullen het collegeprogramma na de gemeenteraadsverkiezingen bestuderen en bekijken op 
concrete voorstellen rondom dit ouderenbeleid. 
 
De voorbereiding voor de10e lifestyle beurs op vrijdag 7 oktober is in volle gang. Wij verheu-
gen ons op een mooie beurs met veel deelnemende organisaties, die voor u interessante voor-
lichting en tips hebben. 
 
Helaas is in november 2021 onze webbeheerder John Klaasen na een langdurige ziekte over-
leden. In een “In Memoriam” gedenken wij hem. 
 
Zoals al vele jaren weten wij ons wederom verzekerd van de professionele steun van de stich-
ting Kwartier Zorg en Welzijn. En zij zijn er niet alleen voor ons, maar vooral ook voor u. 
Meer hierover in dit magazine. Wij wensen u veel plezier met het lezen van deze POSOtief en 
hopen u te mogen begroeten bij een of meerdere activiteiten in het nieuwe jaar. 
 
Als u nog vragen heeft of suggesties wilt aandragen dan mag u altijd met mij contact opne-
men. Mijn mailadres is: meint.dekker@poso-middengroningen.nl. 
Kijk ook eens op onze website: www.poso-midddengroningen.nl. 
 
Meint Dekker,  
Voorzitter. 

 

mailto:meint.dekker@poso-middengroningen.nl
http://www.poso-midddengroningen.nl
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Plaats: Locatie praktijkonderwijs,  

Laan van de Sport 6 te      
               Hoogezand 
Datum:   Donderdag 3 februari 2022 
Inloop:   16:30 uur 
Aanvang:17:00 uur          Einde: ca: 19:00 uur 

 

Aantal deelnemers:  maximaal 12 mannen 

Eigen bijdrage: € 10,00 per persoon. 
Daarvoor eet u uw eigen gerecht incl. toetje en een drankje erbij. 

In samenwerking met het Aletta Jacobs College  

o.l.v. Dhr. Peter Tolman 

organiseert de Stichting POSO 

 

KOKEN  MANNEN 50+ 
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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:  

POSOtief@poso-middengroningen.nl 
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Wandelen 
Oktober en november zijn bij uitstek de maanden om te genieten van de prachtige herfstkleuren. Mijn vriendin en ik wilden eind ok-

tober een wandelroute in een bosrijke omgeving in de hoop dat ook het weer ons een beetje gunstig gezind zou zijn.  

We vinden op internet een paaltjesroute van een kleine 10 kilometer in de bossen bij Drouwen. De start blijkt bij het Boomkroonpad 

van Natuurmonumenten te zijn. Jaren geleden ben ik daar wel bovenop geweest, maar dat laten we nu maar zitten. Vanaf dit punt zijn 

routes, variërend van 2 tot 16 kilometer uitgezet. Allemaal met een verschillend kleurtje op de paaltjes, dus lekker gemakkelijk te 

volgen.  

We zijn redelijk vroeg, nog voor 10 uur en hebben het idee dat het bos er alleen voor ons is. Het is nog wat mistig en heel stil waar-

door de omgeving iets mystieks heeft. We zien mooie paddenstoelen, prachtige kleuren in bomen en struiken en tapijten van groene 

mossen. Lekker keuvelend lopen we op het bospad, maar op een bepaald moment vragen we ons af waar dat bruine paaltje blijft. 

Even checken op internet en dan blijkt het pad toch ergens anders te liggen. Niet goed opgelet dus. We hebben geen zin terug te keren 

en zien dat we in de buurt zijn van een grote, voor ons onbekende waterplas. Dan daar maar heen.  

Aangekomen staan we sprakeloos. Een grote open ruimte met een prachtige waterplas, omringd door bos met hier en daar strandjes. 

Het lijkt alsof we ergens in het buitenland staan, temeer omdat ook de zon er door komt en de bomen en de wolken prachtig weer-

schijnen in het water. We lopen in een uur om het water heen en komen tot de ontdekking dat deze afgraving meteen gelegen is naast 

het bekende “Nije Hemelriek” waar ik meer dan 20 jaar geleden wel eens kwam.  

Terug bij ons startpunt vragen we toch maar even waar we het bruine paaltje hebben gemist. Dat blijkt meteen al aan het begin te zijn 

geweest. Achteraf zijn we daar blij om, want dit was een fantastische wandeling, die we zeker in een ander seizoen nog een keer gaan 

doen. De bruine paaltjesroute lopen we de volgende keer wel. 

Femma Raneri 
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Politiek moet ouderenorganisaties niet  

vergeten tijdens de komende verkiezingen 
De gemeente Midden-Groningen moet senioren meer tegemoet komen en het ze gemakkelijker maken om 

kwijtschelding te krijgen en andere voordelen. Dat schrijven de gezamenlijke ouderenbonden in een brief naar 

de lokale politieke partijen.  

,,Het meedoen fonds moet toegankelijker worden en de gegevens ook via andere (financiële) afdelingen kunnen 

worden verkregen. Vooral voor ouderen die niet digitaal vaardig zijn. 

Ouderen die blijvend op het minimum zitten krijgen jaarlijks automatisch een toezegging van kwijtschelding en 

vouchers uit het meedoen fonds.’’ Zo stellen de organisaties in hun schrijven. ,,De gemeente Midden-

Groningen heeft in de afgelopen jaren steeds meer taken gekregen, die ze naar eigen inzicht mogen uitvoeren. 

Denk aan zorg, participatie en de fysieke leefomgeving. Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij raadsleden 

en bestuurders. Een seniorvriendelijke gemeente neemt de wensen van ouderen, en niet het budget, als uit-

gangspunt voor beleid.’’ De organisaties pleiten verder  voor meer gezamenlijke ruimten in de dorpen zodat 

daar meer ontmoetingen zijn en de eenzaamheid wordt tegen gegaan. 

POSO-voorzitter Meint Dekker hoopt dat de partijen willen meedenken over belangrijke seniorenzaken en no-

digt ze uit voor een digitale bijeenkomst in januari.  

Tijd 

Wie geen tijd heeft is armer dan een bedelaar. 

Op een rustige avond zit je te denken aan je verleden tijd. 

Je kijkt terug op je jeugd en je leven. 

Wie geen tijd te verliezen heeft, hoeft zich nooit te haasten. 

Tijd is iets en tijd is niets, wie geen tijd heeft leeft niet meer 

of is nog niet geboren. Soms verlangen we naar onze vervlogen tijd. 

De tijd is te traag voor wie wacht, te snel voor wie vreest, te lang  

voor wie verdriet heeft, te kort voor plezier maar eindeloos 

voor wie lief heeft. 

Ko Schrik 
1933-2021 
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“Eten bij de Aletta” 

Plaats: Laan van de Sport 4 te Hoogezand                      
Datum:    Donderdag 27 januari 2022 
Inloop:    11:45 uur 
Aanvang: 12:00 uur          Einde: ca: 13:30 uur 

Aantal deelnemers:  maximaal 20 personen. 

Kosten: 3 euro per persoon. 

U kunt zich opgeven bij: 

Meint Dekker, meint.dekker@poso-middengroningen of via 06-44869838 

In samenwerking met het Aletta Jacobs College  

o.l.v. Gerda Appel 

organiseert de Stichting POSO  

Bereid en geserveerd door de leerlingen van de sectie Zorg & Welzijn 

in het geheel vernieuwde restaurant. 

mailto:meint.dekker@poso-middengroningen
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Ede staal - 't het nog nooit zo donker west 
 
Ze woonden soamen in 'n hoeske 
Zai was wat stief van reumetiek 
Toch konden de zok hail nuver redden 
In 't lutje hoeske achter diek 
 
De kinder waren al laank de deur oet 
Toch kwamen ze voak nog op 't ol stee 
En mainstied hadden ze 't over vrouger 
Din wizzen z'apmoal wat e zee 
 
refr.: 
't Het nog nooit, nog nooit zo donker west 
Of 't wer altied wel weer licht 
 
Zes hounder en 'n olde sege 
'n Swientje op 't hok en 'n kaampke laand 
En twijmoal doags even over 't loantje 
En din huil opoe hom bie d'haand 

 
Zien haile leven haar e aarbaid 
En moeke mit acht kiender thoes 
Bie zummerdag hail vroug aan't maaien 
En pas om melkenstied bie hoes 
 
Toun op 'n zundag in december 
Krigt opa 't zomor zo benauwd 
Zien dochter brengt hom din noar stad tou 
Omdat ze t'aiglieks nait vertraauwt 
 
En anderdoags is e overleden 
't Het mie veur 't olske zo begroot 
Meschain was 't beter andersom west 
Want drij week loater was ze dood 
 
De dood dat heb je nait veur 't zeggen 
Want baaide wollen ze geern geliek 
Ze rusten zacht doar op 't kerkhof 
Vlak bie 't hoeske achter diek 

https://www.songteksten.nl/artiest/62602/ede-staal.htm
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Het het nog nooit zo donker west! 

Veel mensen vinden de donkere dagen van de herfst en de winter een perio-

de van gezelligheid. De geborgenheid van de vroege avond en de mogelijk-

heid om met (kaars)licht het huis voor te bereiden op de feestdagen.  

Ikzelf prefereer het voorjaar en de zomer omdat over het algemeen de 

spreekwoordelijke ‘zon’ dan weer schijnt. Met andere woorden ‘het glas is 

half vol’, dus we kijken niet wat niet kan, maar waar wel mogelijkheden 

liggen. 

We kennen het allemaal wel. Een pijntje hier en een pijntje daar, de ene dag 

wat meer dan de andere. Maar over het algemeen zetten we ons er overheen 

en pakken dan weer door. Er bestaat op dit moment een term voor; positie-

ve gezondheid! 

Ik zie u alweer denken; dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dat is na-

tuurlijk ook zo. Ieder zal deze positieve gezondheid anders ervaren. Geluk-

kig hoeft u de oplossingen niet alleen zelf te bedenken. Als je goed om je 

heen kijkt kan je veel hulp vinden. Denk hierbij aan familie en vrienden, 

maar ook aan bijvoorbeeld de (vrijwillige) instanties. Er zijn zelfs professi-

onals die je weer op weg kunnen helpen. Heeft u al eens gedacht aan de 

welzijnscoaches of maatschappelijk activeerders in deze gemeente? Zij 

staan graag voor u klaar en helpen, samen met u, te werken aan oplossingen 

waar u wat aan heeft.  

Vooral in de donkere dagen is het goed te weten dat er mensen zijn die voor 

u klaar staan. 

Wilt u meer weten? Neem dan eens contact op met Kwartier Zorg & Wel-

zijn, 0598-364900. 

Ik wens u een heel goed en voorspoedig 2022. 

Hans Raspe, KZW.  

Maak er een 

fantastisch 

jaar van! 
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Namens de POSO, Stichting Actief 50+, Ouderen Actief Muntendam 
55+ activiteiten, Dorpsadviesraad Meeden, Dorpsadviesraad Noordbroek en Dorpsadvies-
raad Munten als ook de ouderenbonden KBO en PCOB afd. Hoogezand-Sappemeer. Heb-
ben wij het volgende - aan de politieke partijen in onze gemeente- geschreven. 
 
Hoe seniorvriendelijk is uw partij? 

De gemeente Midden-Groningen heeft in de afgelopen jaren steeds meer taken gekregen, die ze naar eigen inzicht 

mag uitvoeren. Denk aan zorg, participatie en de fysieke leefomgeving. Dit legt een grote verantwoordelijk bij raad-

sleden en bestuurders. 

Bovenstaande ouderenpartijen willen de politiek dicht bij onze burgers brengen en daarvoor moet U als politici en 

bestuurders weten wat er speelt en rekening houden met sociale belangen, niet alleen met rendement. 

Een seniorvriendelijke gemeente neemt de wensen van ouderen, en niet het budget, als uitgangspunt voor beleid. 

Senioren kunnen het verschil maken. 

De helft van de stemgerechtigden in Nederland is boven de 50 jaar, ruim zes miljoen. Als seniorenorganisaties binnen 

de gemeente Midden-Groningen en belangenbehartiger 

letten wij tijdens de aankomende verkiezingsperiode op thema’s die juist voor onze achterban van groot belang zijn, 

zoals: 

• aanvulling inkomensvoorziening (Meedoen fonds etc.); 

• integrale aandacht voor wonen en zorg;  

• een veilige gemeente; 

• verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers; 

• volwaardig openbaar vervoer;  

• digitalisering zonder uitsluiting;  

• aandacht voor zingeving.  

Hoe zorgen wij ervoor dat de projecten duurzaam zijn en dat continuïteit gewaarborgd is. 

De uitdaging hierbij is: samen een manier bedenken hoe de regie in handen te houden met behulp van ambtelijke 

ondersteuning. 

Tijdens de bijeenkomst willen wij graag met u van gedachten wisselen en afspraken maken over de volgende voor 

ouderen zo belangrijke thema’s. 

Aanvulling inkomensvoorziening: 

Het meedoen fonds moet toegankelijker worden en de gegevens kunnen ook via andere (financiële) afdelingen verkre-

gen worden. Vooral voor ouderen die niet digitaal vaardig zijn. 

Ouderen die blijvend op het minimum zitten krijgen jaarlijks automatisch een toezegging van kwijtschelding en vou-

chers uit het meedoen fonds. 
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Integrale aandacht voor wonen en zorg.                                                          

In de loop van 2022 wordt gestart met een ouderadviseur ondersteund door vrijwillige senioren voorlichters. (Het verle-

den laat zien dat dit uitstekend werkt.) Hierbij is samenwerking met welzijn coaches en huisartsen een must. 

Door de af te leggen huisbezoeken wordt o.a. gekeken of men van de voorzieningen gebruik maakt en wordt gewezen op 

de activiteiten die ondernomen kunnen worden om de eenzaamheid tegen te gaan. Vrijwilligers van onze ouderenorgani-

saties kunnen behulpzaam bij de keukentafelgesprekken. De samenwerking tussen de eerstelijnszorg en de informele 

zorg wordt versterkt, waarbij de wijkverpleegkundige een centrale rol krijgt. Zorgmijding wordt tegengegaan. 

Een veilige gemeente  Gelet op het privatiseren van gemeentelijk vastgoed is het van belang dat in alle dorpen en wijken 

een commercieel neutrale instelling is, zoals de MAC in Muntendam. Daarin kunnen activiteiten plaatsvinden om ont-

moeting te bevorderen waardoor eenzaamheid wordt tegengegaan. De gemeente oefent druk uit op de financiële instel-

lingen zodat de pinautomaten blijven bestaan. 

Verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers Alle wegen en fietspaden krijgen een zogenaamde “0” meting 

qua onderhoud. En waar nodig vindt het onderhoud plaats zodat iedereen veilig over de (te smalle) fietspaden kan rijden, 

ook de gebruikers van driewielers en scootmobielrijders. 

Volwaardig openbaar vervoer  De gemeente maakt zich sterk voor de het Regiovervoer Groningen-Drenthe en voor de 

uitbreiding van de huidige buurtbus lijnen zodat ook in Noordbroek, Zuidbroek en Muntendam met name ouderen naar 

Hoogezand kunnen komen om het huis van Cultuur en Bestuur te kunnen bezoeken. 

Digitalisering zonder uitsluiting 

De dienstverlening en informatie moet voor iedereen toegankelijk zijn. Naast online contact is ook schriftelijk of telefo-

nisch contact mogelijk, zonder extra kosten. De gemeente faciliteert voorzieningen voor het aanleren en onderhouden 

van digitale vaardigheden. Zij benut daarbij de kennis en activiteiten van de ouderenorganisaties zelf. 

 

Aandacht voor zingeving 

De mantelzorgondersteuning krijgt de erkenning die het verdient. De mantelzorger heeft recht op praktische ondersteu-

ning voor huishoudelijke hulp. De politiek moet zich verdiepen in de diversiteit van senioren en hun culturele achter-

grond en sleutelfiguren uit diverse etnische groepen bij het gemeentelijk beleid betrekken. 

Bij het inkopen van zorg en ondersteuning door zorgprofessionals is tijd en aandacht voor levensvragen van hun cliënten. 

Tot slot 

Wij hopen samen met u op een senior vriendelijke vier jaren gemeentepolitiek in Midden-Groningen. 
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Computerhulp nodig? Vraag Taco 

Beste Taco, 

Mijn kinderen zeggen dat ik aan de computer moet. Ze noemen dan Chromebook, 
laptop, tablet en Ipad. Het duizelt me een beetje. Wat is slim? 

Vriendelijke groet en ik hoop je gauw te ontmoeten 

Jannie 

 

Beste Jannie, 

Kom eens langs voor een kop koffie. Ik leg het je graag uit.  

Ik zou met een tablet of een Ipad beginnen. Dat is makkelijker dan een Chromebook 
of laptop. Het is wel wat duurder maar het is veel makkelijker. Kom je er niet uit? Kom gerust langs  voor 
advies. We zijn 4 dagen per week aanwezig. Hoofdstraat 48 in Hoogezand.   

Taco van der Kooij van 

DIG050 legt uit! 
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Oplossing voor veel vragen bij Sociale Teams 

Bij het ouder worden kunnen er vragen of problemen ontstaan op het gebied van wonen, welzijn, zorg en 

financiën. Veel ouderen weten de weg niet naar voorzieningen of kunnen geen oplossingen vinden voor 

ontstane problemen. Ook hebben ouderen niet altijd de beschikking over hulp uit hun eigen omgeving 

(mantelzorgers). De Sociale Teams kunnen in dergelijke gevallen een vraagbaak zijn, hulp bieden en u 

ondersteunen bij het maken van keuzes.  

Sociaal Team West 

Werkgebied: Spoorstraat-Kieldiep - Burg. Van Royenstraat - Noorderpark – Westerpark –Beukemabuurt 

Oosterpark - Martenshoek - Stadshart Noord - Foxhol - Waterhuizen – Westerbroek 

Adres:              Erasmusweg 147, 9602 AD Hoogezand 

E-mail:             sociaalteamwest@midden-groningen.nl 

  

Sociaal Team Zuid 

Werkgebied:   Gorecht – Woldwijck – Kropswolde - Kiel-Windeweer - Dreven – Stadshart zuid - 

Kalkwijck – Zuiderpark – Vosholen West 

Adres:             Melkweg 145, 9602 JE Hoogezand 

E-mail:            sociaalteamzuid@midden-groningen.nl   

  

Sociaal Team Oost 

Werkgebied:    Boswijck – Vosholen Oost – Sappemeer Oost - Borgercompagnie – Tripscompagnie - 

Muntendam – Meeden – Zuidbroek - Noordbroek 

Adres:              Troelstralaan 8, 9649 HN Muntendam 

E-mail:             sociaalteamoost@midden-groningen.nl 

  

Sociaal Team Noord 

Werkgebied:    Margrietpark – Sappemeer Noord - Compagniesterpark - Kolham – Scharmer- Harkstede  

Woudbloem – Lageland- Luddeweer - Froombosch - Siddeburen -Slochteren - 

Schildwolde – Hellum – Overschild - Steendam – Tjuchem 

Adres:              Hoofdweg 10a, 9621 AL Slochteren of Rembrandtlaan 12, 9601 XC Hoogezand 

E-mail:             sociaalteamnoord@midden-groningen.nl 

  

Team Noord:     Sylvana van Land   sylvana.vanland@midden-groningen.nl 

Team Oost:       Vladimira Wessel    vladimira.wessel@midden-groningen.nl 

Team Zuid:       Cobi Vogelzang       cobi.vogelzang@midden-groningen.nl 

mailto:sociaalteamwest@midden-groningen.nl
mailto:sociaalteamzuid@midden-groningen.nl
mailto:sociaalteamoost@midden-groningen.nl
mailto:sociaalteamnoord@midden-groningen.nl
mailto:sylvana.vanland@midden-groningen.nl
mailto:vladimira.wessel@midden-groningen.nl
mailto:cobi.vogelzang@midden-groningen.nl
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Gemeente wil senioren beter informeren over voorzieningen 
 

De gemeente Midden-Groningen gaat in 2022 Respijtzorg meer onder 

de aandacht brengen van mantelzorgers. Respijtzorg  bestaat al enige 

tijd maar wordt te weinig gebruikt. ,,Mantelzorgers doen fantastisch 

werk en dat kunnen we als gemeente niet overnemen maar we kunnen 

wel proberen het wat makkelijker te maken.’ licht verantwoordelijk 

wethouder David de Jong toe.  

,,Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van de zorg. Zodat mantelzor-

gers naast zorgen tijd hebben voor andere belangrijke dingen in het 

leven. Respijtzorg is  een vorm van mantelzorgondersteuning. Het ko-

mende jaar hopen we dat meer mantelzorgers daar gebruik van gaan 

maken.’’ De Jong voorziet een grotere rol voor de mantelzorg coördi-

natoren in de gemeente. ,,Zij gaan het komende jaar o.a. Mindfulcur-

sussen aanbieden aan de mantelzorgers. Dat gebeurt nu op kleine 

schaal met hele goede resultaten.’’ 

De wethouder licht ook de plannen toe die de gemeente heeft als het 

gaat om seniorenbeleid. ,,We kijken hoe we ouderen beter kunnen ad-

viseren, een soort seniorenvoorlichting zoals we in het verleden had-

den maar dan in een nieuw jasje. Het blijkt dat veel senioren nog niet 

goed op de hoogte zijn van alle voorzieningen in de gemeente. Daar 

willen we graag verandering in brengen door de doelgroep beter te informeren. Dat gebeurt nu ook al door de 

mensen van de Voorzieningenwijzer. Het is belangrijk dat we de daadkracht van senioren in stand houden. We 

willen ook graag dat organisaties beter samenwerken zodat de verwijzingen goed zijn en dat we van elkaar we-

ten wat we doen. Daar ligt een prioriteit.’’ 

De wethouder betreurt het dat diverse plannen en projecten forse vertraging hebben opgelopen door de Corona-

pandemie. Bijeenkomsten worden afgezegd en kunnen alleen digitaal doorgaan. ,, Senioren moeten we niet on-

derschatten als het gaat om digitale vaardigheden. Dat gaat vaak heel goed.’’ De Jong is nog niet lang wethou-

der in Midden-Groningen maar het bevalt hem goed. Hij hoopt na de verkiezingen aan te kunnen blijven als 

wethouder. 
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OOK DEZE UITGAVE IS WEER MEDEMOGELIJK  

GEMAAKT DANKZIJ ONDERSTAANDE  

ADVERTEERDERS 

 

VELDKAMP EN ELZINGA, 

KIELZOG 

JUMBO, 

DE GEMEENTELIJKE KREDIETBANK 

MASIS 

DE REENSCHE COMPAGNIE 

LA LUNA CARE 

VAN SMAAK 

HOTEL FABER 

ZINN 

VAN KASTEEL 

DE GROENE KLAVER 

ZAVIE 

SPECSAVERS 

FYSIOTHERAPIE HOOGEZAND 

UITVAARTZORG BROUWER 

CINEFILMHUIS 

KWARTIER ZORG & WELZIJN 
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Mammoetpad 

Het Mammoetpad is toch wel de meest avontuurlijke route 
in de Heemtuin!  
 
Spannende bruggetjes over het water, een vlot om naar de 
overkant te varen en een speciale uitkijkpost. Bij het Mam-
moetpad moet je niet bang zijn voor natte voeten.  
 
Het Mammoetpad is in 2015 door het Beleveniscollectief 
uit Delfzijl, met ondersteuning van deelnemers van de 
Heemtuin, gemaakt. 
 
Het pad kenmerkt zich door speelsheid, natuurlijke materialen en een afwisseling van bouwwerken gemaakt 
van hout op het land en in het water. Het is gemaakt met een knipoog naar de prehistorie en heeft vanwege 
een markant beeld op het pad de naam Mammoetpad gekregen. 

Heemtuin Muntendamen 

fauna. De Heemtuin is een uniek landschap bestaande uit tuin en bos in Muntendam. De Heemtuin grenst aan het na-

tuurgebied Tussen de Venen. Je vindt hier afwisselende landschappen en bijzondere flora en fauna. 
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De ‘Natte neuzen’-route  
 
Ook met honden kun je er heerlijk op uit 
in de Heemtuin. Hou tijdens het wandelen 
je hond aangelijnd, tenzij duidelijk staat 
aangeven dat het niet nodig is.  
 
De ‘Natte neuzen’-route is bijvoorbeeld 
een speciale wandelroute voor je viervoe-
ter(s). Hier mogen honden loslopen en lek-
ker rennen, spelen in het bos, zand, heide 
of water. 
 
De route is ongeveer 3,5 km lang en duurt 
gemiddeld 1,5 tot 2 uur. In de route is re-
kening gehouden met de kwetsbare ge-
deeltes van de natuur.  

Wandelen in de Heemtuin 

De Heemtuin is een gebied waar prachtig gewandeld kan worden. 
Tijdens elk jaargetijde en op elk moment van de dag. De Heemtuin 
biedt verschillende wandelroutes voor jong en oud met variërende the-
ma’s.  
 
Na een wandeling is het goed toeven in ons paviljoen. 
Heemtuin Muntendam is een openbare, publiek toegankelijke plek. Wel 
moet je  rekening houden met elkaar, de natuur en dieren in de Heem-
tuin. Betreden van de Heemtuin is op eigen risico. 
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In het Koetshuis van de Fraeylemaborg is een tentoonstelling te zien met kleurrijke keramiek van de bekende 
Franse keramist Gilbert Portanier. In de collectie van de Gerrit van Houten Stichting, eigenaar van de Fraeyle-
maborg, bevinden zich tientallen objecten van deze kunstenaar. Ze werden aangekocht in 1975 en zijn nooit 
eerder tentoongesteld.  Ze worden aangevuld met prachtige bruiklenen uit de eigen collectie van Portanier. 

Gilbert Portanier, geboren in 1926, woont en werkt in Vallauris in Zuid-Frankrijk.  Na de kunstacademie in Pa-
rijs en een periode in Brussel trok hij in 1948 naar Vallauris aan de Franse Riviera.  

Hij ontmoette daar Picasso, die in dit pottenbakkersdorp 
intensief experimenteerde met keramiek.  Vallauris 
kreeg door Picasso grote aantrekkingskracht op andere 
kunstenaars en werd een levendig keramiekcentrum met 
een bekend Picassomuseum. 

Portanier maakte zich het pottenbakkersvak eigen en 
ontwikkelde een eigen stijl. Hij werkte eerst vele jaren 
met de rode ijzerhoudende klei uit de streek. Hij deco-
reerde vazen en schotels binnen kleurige randen met 
vooral grafische voorstellingen.   

Later gebruikte hij uitsluitend witbakkende klei, die hij 
beschilderde met kleurrijke voorstellingen. Voor Por-
tanier is keramiek een medium om gevoelens, emoties 
en de geneugten van het leven te vertalen. 

Gilbert Portanier was oorspronkelijk opgeleid als schil-
der, dat is te zien aan zijn liefde voor decor en kleur. Hij 
is ook bekend door zijn variatie aan vormen, variërend 
van klassiek tot barok. Deze vormen zijn altijd verras-
send en lijken ontworpen om de schilderingen tot leven 
te brengen. 

In de tentoonstelling zijn naast de stukken uit eigen col-
lectie ook ruim 40 objecten opgenomen uit de collectie 
van Portanier, die tegenwoordig een galerie heeft in zijn 
atelier in Vallauris. 

Gilbert Portanier in  Koetshuis van de Fraeylemaborg  
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Een Kerst draaiorgel tour door de gemeente Midden Groningen 
Samen met de Gemeente organiseerde POSO een draaiorgel tour door 
Midden Groningen. Omdat de huidige beperkingen in deze Kersttijd, 
vooral voor de ouderen heel ingrijpend zijn, ging de tour langs oude-
renflats en verzorgingshuizen. 
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Kredietbank Midden-Groningen werkt graag mee aan financieel fitte ouderen.  

Onlangs kwam er een bericht naar buiten waaruit blijkt dat een grote groep jonge 
senioren financieel ongezond de AOW in gaat. 

Bijvoorbeeld omdat zij al jaren rondkomen van een laag inkomen. Het kan gaan om 
mensen met schulden, een lage opleiding of een niet-westerse migratieachter-
grond. 

Vanuit zo’n situatie is het moeilijk om een buffer op te bou-
wen of om bijvoorbeeld leuke dingen te kunnen doen, naast 
het betalen van de vaste lasten.  

Toch zijn er mogelijkheden! Medewerkers van de Krediet-
bank Midden-Groningen kijken graag met u mee wat er in 
uw situatie mogelijk is. Zijn er bijvoorbeeld schulden om 
weg te werken? Of kan (tijdelijk) budgetbeheer u helpen om overzicht te krijgen en 
een buffer op te bouwen?  

Voor advies of hulp bij uw geldzaken kunt u ons bereiken via 0598 – 37 37 99 of 
kredietbank@midden-groningen.nl. Wij gaan graag eens met u in gesprek hoe 
groot of klein uw geldzorgen ook zijn. 

U kunt ook eerst eens op onze website kijken https://www.midden-groningen.nl/
kredietbank-midden-groningen.  

mailto:kredietbank@midden-groningen.nl
https://www.midden-groningen.nl/kredietbank-midden-groningen
https://www.midden-groningen.nl/kredietbank-midden-groningen
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IN MEMORIAM John Klaassen 
 
In November 2021 ontvingen wij het bericht van het overlijden van John Klaasen onze webmaster. 
 
John was de ontwerper en bouwer van onze website. Hij was niet snel tevreden over de website, en wijzigde 
deze regelmatig, opdat de bezoeker zo goed mogelijk bediend werd. Samen met zijn partner Margot zorgde hij 
voor foto’s en filmpjes op de website van de vele activiteiten van de POSO. 
Hij was ook vele jaren betrokken bij de totstandkoming van ons tweemaandelijkse blad POSOtief met foto’s, 
omslagen en artikelen en de posters en het magazine voor de Lifestylebeurs. 
 
John was al jaren ernstig ziek, maar hij bleef tot bijna het laatst zich inzetten voor de POSO. Begin november 
gaf hij aan dat zijn krachten zo verminderden en de moeheid zo toesloeg dat hij zijn taken aan anderen moest 
overdragen. 
 
John was een zeer bevlogen vrijwilliger, soms wat eigengereid, maar met grote inzet voor het resultaat dat hij 
voor ogen had.. Een voorbeeld voor velen. Wij zijn hem dankbaar voor de jarenlange onvermoeide inzet. 
 
Wij wensen Margot, de kinderen en overige familieleden van John veel sterkte bij het verwerken van dit ver-
driet en gemis. 

Pas op voor betaald advies bij aanvragen subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen  Er zijn personen 
die hulp aanbieden bij het aanvragen en hier geld voor vragen. SNN en het Regionaal Energieloket bieden deze 
hulp gratis aan. 

Wij ontvangen helaas berichten dat personen en bedrijven tegen een vergoeding hun hulp aanbieden bij het 
aanvragen van de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen van 10.000 euro. 

Dit zijn geen medewerkers van de gemeente, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) of het regio-
naal energieloket. 

Heb je hulp nodig bij het aanvragen? 

Neem dan contact op met het SNN. De medewerkers van SNN helpen je graag verder. Bel 050-522 49 24 of 
stuur een e-mail naar versterking@snn.nl. Wil je de subsidie gebruiken voor duurzaamheidsmaatregelen aan je 
huis? Neem dan  contact op met het regionaal energieloket 

De gemeente waarschuwt! 



 34 

 

POSO is een stichting die zich inzet voor de ouderen in Hoogezand-Sappemeer en omgeving Zij organiseert allerlei ac-
tiviteiten veelal in samenwerking met andere plaatselijke organisaties. Tevens werkt ze daar waar het zinvol is ook sa-
men met andere organisaties die zich inzetten voor ouderen in de rest van de Gemeente Midden-Groningen. Zo organi-
seert zij vaak in samenwerking met derden o.a.: Overdag zingen in een koor,  Voor-lichtingen op het gebied van ge-
zondheid, wonen, veiligheid, etc., Gezellige en Culturele avonden, Koken voor 50+ mannen, Fietstochten met Hemel-
vaart en tijdens de zomeractiviteiten, Klootschieten,  Scootmobieltochten, Vissen, Internationale Dag van de Ouderen, 
Lifestylebeurs 50+, Rijvaardigheidsritten, Luisteren naar muziek, Contactgroep Slechtzienden, Contactgroep Mantel-
zorgers  

 

Naast al deze activiteiten is POSO ook maatschappelijk betrokken. POSO stelt zich ten doel de belangen van ouderen 
optimaal te behartigen door te overleggen en waar mogelijk samen te werken in aangelegenheden die de belangen van 
ouderen direct of indirect raken. POSO richt zich hierbij onder andere op het Gemeentebestuur, Stichting Kwartier Zorg 
en Welzijn en vele andere plaatselijke instanties en organisaties.  

 

POSO bestaat geheel uit vrijwilligers die met behulp van subsidies, giften, sponsorgelden, advertentie-opbrengsten haar 
activiteiten financiert. Daar de overheid zich alleen maar meer richt op zorg en veel minder op welzijn voor ouderen 
wordt ons werk steeds belangrijker. Daarom is de Stichting POSO nu of in de toekomst ook voor u persoonlijk belang-
rijk.  

Wil POSO zich nu en in de toekomst blijven inzetten, dan is uw bijdrage als Vriend van POSO  onontbeerlijk. POSO 
heeft de ANBI status dat wil zeggen dat uw vrijwillige bijdrage aan POSO met in achtneming van de geldende belas-
tingregels aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.  

 

Ja, ik vind het goed dat POSO zich inzet voor onze ouderen in de gemeente Hoogezand-Sappemeer en ik geef mij hier-
bij op als Vriend van POSO voor slechts €  15,00 per jaar. Als Vriend van POSO wordt uw naam vermeld in onze twee-
maandelijkse uitgave Posotief en op onze website: www.poso-middengroningen.nl. 

 

Naam: ______________________________________________________________________________ 

Adres: ______________________________________________________________________________ 

Postcode / Woonplaats: _____________  /  _________________________________________________ 

Mailadres: ___________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: _____________________________________________________________________ 

 

U kunt het formulier opsturen naar POSO p/a Vossenburcht 6, 9649 KC  Muntendam, of de gegevens mailen naar: ina.slagter@poso

-middengroningen.nl.  

 

Namens bestuur en vrijwilligers van POSO, hartelijk dank. 

http://www.poso-middengroningen.nl
mailto:ina.slagter@poso-middengroningen.nl
mailto:ina.slagter@poso-middengroningen.nl
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Vrienden van het POSO! 
Beter Horen 

Carlo Goddijn  

De Boer Schoenmode 

Het Meisje van Rustenburg 

Irma Adema 

iT-Land/Veldhuis 

Jopie Jong Woninginrichting 

Juwelier Meijer 

Keurslager Smit 

Koken en Wonen 

Londeman Mannenmode 

Mitra Dranken Vogel 

Pedicure Hikkemien 

Reensche Compagnie 

Reinders Installatietechnieken 

Restaurant De Gouden Zon 

Slagerij Johan Boltjes 

Van der Klei Optiek 

Winkeliersver De Hooge Meeren 

 

Jan en Annie Boekholt 

Ansje Bodewes 

Mevr. R. Boerma 

Maria Beuving 

Tiny Davids 

Mevr. Domenie 

F.E. Franssen 

Daan Groenewold 

Theo Guns 

Henk Haze 

Mevr. W. Hummel-Niemeijer 

Mevr. F.G. Kranenborg 

Albert en Bina Kleefman 

Fam. B. Lubbers 

Gerda Lutgers 

Ineke Meijer 

Mevr. M. Meijer-Tigchelaar 

J. Schipper 

W.Kiewiet 

Anneke Pare 

Frits Ronda 

Mieneke Schaank 

Janneke Schilthuis 

J. Schipper 

Smith 

Gea Smit-Venema 

Lammert van Son 

Marcel Talsma 

G. v.d. Tuin 

Fam. Vegter 

Fam. Veldhuis 

Dhr. I. Vinckers 

Jeannette Vriesema 

Marten Zuiderveld 

Bent u al vriend? 
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Vrijwilligers gezocht. 
Vind je het leuk om anderen een gezellige middag te bezorgen, dan zijn we op zoek naar jou. 

De POSO organiseert, vaak in samenwerking met anderen, activiteiten voor 55plussers in de gemeente Midden-

Groningen. In de afgelopen tijd was het wegens Corona helaas niet mogelijk om alle activiteiten door te laten gaan, maar 

voor 2022 willen we weer vol gas vooruit. Naast de bekende activiteiten in de zomer als fietsen, vissen en scootmobielen 

zijn er ook nieuwe ideeën voor leuke uitstapjes. 

Maar……. daarvoor zijn wel veel vrijwilligers nodig, die samen met ons de voorbereiding en uitvoering op zich willen 

nemen.  

Heb je af en toe een paar uurtjes vrij of heb je wellicht goede ideeën voor nog meer initiatieven en wil je je inzetten voor 
de ouderen in onze gemeente, meld je dan aan als vrijwilliger bij Meint Dekker via email meint.dekker@midden-
groningen.nl of telefonisch 06 4469838 . 

mailto:meint.dekker@midden-groningen.nl
mailto:meint.dekker@midden-groningen.nl
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Dag van de mantelzorg:  

Mantelzorgers in het zonnetje 
Op 10 november was het de dag van de Mantelzorg. Op deze dag werden mantel-

zorgers, die het hele jaar door voor hun naaste zorgen, in het zonnetje gezet. 

Mantelzorgers hadden de keuze uit drie activiteiten. Zo kon er gekozen worden 

voor een wandeling door de Heemtuin onder begeleiding van een gids, met aan-

sluitend een lunch. In Slochteren werd een high tea aangeboden in Pannenkoeken-

schip “De Volharding”. Tijdens de high tea gaf Auke Hulst, oud inwoner van de 

gemeente en schrijver van “Het ruige land” een lezing. Tot slot konden mantelzor-

gers ook kiezen voor een avond in “Het Kielzog” in Hoogezand met een muzikaal 

optreden van “De Casanova’s”. Het was fijn om te zien dat zoveel mantelzorgers 

hebben genoten van de activiteiten. 

In het Kielzog werd de avond geopend door wethouder David de Jong. Tijdens de 

pauze is de wethouder, samen met enkele collega’s van Kwartier Zorg en Welzijn, in gesprek gegaan met mantelzorgers. 

Wat zijn de ervaringen met mantelzorg in deze tijd en waar is behoefte aan? De informatie uit de gesprekken wordt mee-

genomen om mantelzorgondersteuning vanuit de gemeente Midden-Groningen nog beter aan te laten sluiten bij de be-

hoefte van mantelzorgers. 

Ontspanning belangrijk voor mantelzorgers. 

Vaak gehoorde opmerking? Mantelzorgers hebben vooral behoefte aan ontspanning maar komen hier moeilijk toe omdat 

het soms lastig is om een naaste alleen te laten. Mantelzorgondersteuning van Kwartier Zorg en Welzijn kan hierbij hel-

pen en meedenken. Zo kun je bij ons terecht met al je vragen rondom mantelzorg, bieden we cursussen aan om in balans 

te blijven en kun je deelnemen aan themabijeenkomsten. Daarnaast bieden we respijthulp aan mantelzorgers, zodat je 

even tijd voor jezelf hebt. Ook kun je terecht voor een luisterend oor. Heb je een vraag of wil je gewoon even praten over 

het mantelzorgen? Schroom niet en neem contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer: 0598 364900. Ook kun je een 

mail sturen naar: mantelzorg@kwartierzorgenwelzijn.nl 

mailto:mantelzorg@kwartierzorgenwelzijn.nl
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