
 
 

 

POSO PROGRAMMA 2019 
Vanaf 1 OKTOBER 2019  

 
Overdag zingen in een koor:  Voor Informatie Kielzog tel 373777 
Diverse cursussen bij Kielzog: Voor uitgebreide informatie zie de site van Kielzog.  
 
Dinsdag 1 oktober: Dag van de Ouderen. Op dinsdag 1 oktober organiseert het Poso i.s.m. 
verzorgingscentra en wijkcentra weer de internationale dag van de ouderen.  Dag- en avondprogramma 
volgt nog. Het thema van deze dag is: ‘ Samen vieren’.   
 
Vrijdagmiddag 4 oktober: Lifestylebeurs 50+Actief  van 13.00 tot 17.00 Locatie Sporthal 
Sportcentrum de Kalkwijck. Ook in 2019 organiseert het Poso  i.s.m. een groot aantal organisaties weer 
een Lifestylebeurs met aandacht voor opleiding, sport en bewegen, ontspanning, kunst & cultuur, vrije 
tijd en welzijn. Op de beurs is deze keer ook een Digistraat met veel informatie op het gebied van 
computers en smartphones. Toegang vrij. 
 
Dinsdag 8 oktober: Verkeerstheorie. In samenwerking met Stichting Bevordering Verkeersveiligheid 
organiseert POSO weer een bijeenkomst om uw verkeerstheorie bij te spijkeren. Deze bijeenkomst 
wordt gehouden in De Kern, Rembrandtlaan 72a en duurt van 13.00 tot 15.30 uur. Toegang vrij.  
 
Woensdag 9 oktober: Fietsclinic. In samenwerking met het Campagne Team van Verkeerswijzer 
Groningen organiseren wij een Fietsclinic voor 65-plussers. De clinic wordt gehouden van 13.30 t/m 16 
uur in De Kern en op de parkeerplaats bij De Kern. Deelname aan de clinic is gratis.  
Ervaren instructeurs geven in de clinic voorlichting over fit en veilig blijven fietsen. Er is aandacht voor 
fietsvaardigheid (reactiesnelheid, zicht en een goede balans) en deelnemers doen oefeningen met de 
eigen fiets. Aan de deelnemers met een e-bike worden tips gegeven over het kiezen van de juiste 
ondersteuning en versnelling. Bovendien is er gelegenheid om de fiets te laten controleren en indien 
nodig kleine aanpassingen aan de fiets te laten doen. De clinic is gericht op zowel stadsfietsen als e-
bikes. Het is de bedoeling dat iedere deelnemer de eigen fiets meeneemt.  
Opgave vooraf verplicht. Aanmelden kan tot 1 oktober via telefoon: tel. 06- 53110500 of per mail: 
floran.scholtens@poso-middengroningen.nl. 
 
Maandag 18 november: Gezellige avond bij Woonzorgcentrum Sint Jozef. Het programma voor deze 
avond is nog niet definitief bekend. Aanvang 19.00 uur. Toegang gratis. Opgaaf vooraf niet nodig.  
 
Woensdag 27 november: Voorlichting ‘Wijziging ziektekosten verzekering 2020’ Deze bijeenkomst 
wordt weer gehouden in De Kern, Rembrandtlaan 72a en duurt van 14.00 tot 16.30 uur. Toegang vrij.  
 
Van de overige activiteiten, eten bij AJC, zijn de data nog niet definitief bekend. 
Koken voor 50+ mannen gaat het komende seizoen niet door i.v.m. verhuizing van A.J.C.  

 
VRIENDEN VAN HET POSO: Om dit alles mogelijk te maken zijn onze sponsoren, adverteerders 

en Vrienden van het Poso onontbeerlijk. Voor informatie en opgaaf zie onze website:  
www.poso-middengroningen.nl (onder het kopje Vrienden) of onze uitgave ‘Posotief’’.  
 
Wij hopen u te ontmoeten bij onze activiteiten.  
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