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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief POSO Midden-Groningen
POSO Midden-Groningen gaat met haar tijd mee en
verstuurt regelmatig een nieuwsbrief met daarin het laatste
nieuws, een overzicht van onze activiteiten en
aankondigingen.
DIG050 aan de Hoofdstraat in Hoogezand helpt ons met de
realisatie van de nieuwsbrief en daarmee zijn we super blij.
We hopen dat u ons initiatief waardeert. Wilt u liever de
nieuwsbrief niet meer ontvangen, dat kan natuurlijk ook. Onderaan deze pagina kunt u zich
afmelden.
Heeft u een bijdrage voor deze nieuwsbrief? Dat zou super zijn. Dat mag u sturen
naar: info@poso-middengroningen.nl

Posotief uitgave september-oktober
De nieuwe Posotief uitgave september-oktober is weer uit; zie de bijlage. U kunt hem ook
digitaal inzien op onze website: http://www.poso-middengroningen.nl.
Bij deze willen wij uw extra aandacht vragen voor de mogelijkheid om gebruik te maken van
onze elektrische Duo-fiets. Voor verdere informatie zie pagina 23 van deze uitgave.
Dit is tevens de laatste van de circa 40 uitgaven die door onze vrijwilliger de heer John
Klaassen is gemaakt. John heeft vanaf begin 2014 de lay-out verzorgd van ‘Nieuws van het
Poso’ waarvan later de naam door John zelf is gewijzigd in ‘Posotief’ en hij heeft daaraan op
zeer professionele wijze vorm gegeven. Naast het verzorgen van de lay-out had John ook een
grote inbreng in de inhoud van het blad. John ook via deze weg, namens de redactie hartelijk
dank voor je inzet en de vele uurtjes die je hebt gestoken in ons blad. Gelukkig ben je nog
steeds vrijwilliger van Poso en blijf je onze website verzorgen.

De redactie van Posotief is zeer verheugd dat DIG-050 bereid is om vanaf de uitgave
november-december de lay-out te verzorgen.
1 September jl. was de officiële laatste Poso Zomeractiviteit: een scootmobieltocht met een
pauze bij Vifero Beachclub aan het Zuidlaardermeer en een feestelijke afsluiting op het plein
voor Kielzog met muziek, gedichten en een goochelaar.

Omdat er door de Coronacrisis en het warme zomerweer er twee scootmobieltochten waren
afgelast is er voor 29 september a.s. nog een extra scootmobieltocht gepland. U kunt zich
uiterlijk 20 september opgeven bij de heer Bert Wieringa: tel. 06-28156117 of per mail:
bertwieringa@outlook.com.
Voor verdere informatie m.b.t. de Poso activiteiten, zie bijgaande uitgave Posotief van
september-oktober.

Valse melding over Corona

Het RIVM waarschuwt voor valse
sms’jes over corona. In de berichten
staat dat u ergens bent geweest waar
het virus is opgedoken en dat iemand
van de GGD u gaat bellen.
Niet op ingaan
Wie zo’n bericht op zijn telefoon
krijgt, schrikt er misschien van. Zeker
als u de afgelopen dagen op een
drukke plek bent geweest. De
aankondiging van een telefoontje van
de GGD is zo op het eerste gezicht
ook geloofwaardig. Maar aan de
andere kant: hoe weet de afzender
waar u allemaal bent geweest? En
hoe komt de GGD aan uw telefoonnummer?
Bangmakerij
De sms is vals. Net als bij phishing via e-mail willen de afzenders u bang maken. Ze hopen dat
u de melding gelooft en de telefoon opneemt als de zogenaamde GGD-medewerker opbelt.
Waar ze op uit zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk uw bankgegevens.
(een tip van Seniorweb!)

Campagne maakt ouderen
weerbaar tegen WhatsAppfraude en phishing
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is op 1 september vanuit het
ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met andere partijen de campagne
Senioren en Veiligheid gestart.Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze
slachtoffer worden van hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) of phishing. Tegelijk horen
ze wat ze moeten doen als het wel gebeurt.

Ambassadeur
Minister Grapperhaus (ja, dezelfde) maakte bekend dat acteur Kees Hulst ambassadeur wordt
van de campagne. Via de websites (http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl) en socialmediakanalen van het ministerie van Justitie en Veiligheid en betrokken partijen worden
wekelijks nieuwe voorlichtingsfilmpjes over het thema geplaatst, met Kees Hulst in de hoofdrol.
Vele partijen sluiten bij de campagne aan door het campagnemateriaal te verspreiden via hun
kanalen: ouderenbonden, politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de
Fraudehelpdesk, Slachtofferhulp Nederland, banken, de telecomsector en vele gemeenten.
Daarnaast vindt elke dinsdag om 10.30 uur op deze website een webinar plaats, gepresenteerd
door Catherine Keyl. Een panel van inhoudelijk experts spreekt over het thema van die week.

Corona App downloaden?
Het heeft even geduurd, maar de coronaapp is te downloaden. Wie de app
gebruikt en in de buurt is geweest van
iemand met het coronavirus, krijgt een
melding op zijn telefoon. Vooralsnog
werkt dit alleen in de testprovincies
Drenthe en Overijssel. De rest van het
land kan binnenkort ook de meldingen
ontvangen.
Wilt u de app ook op uw telefoon? Klik
dan hier! problemen met installeren? Loop dan eens binnen bij DIG050 aan de Hoofdstraat 48.
Zij helpen u graag!

Bezoek ook onze website

Klik hier

Deze e-mail is verstuurd aan jwfellinger@gmail.com. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u poso@dig050.nl toe aan uw adresboek.

