
 

 

 

 

PROGRAMMA  

2020  

 

Overdag zingen in een koor:  Voor Informatie Kielzog tel 373777 

Diverse cursussen bij Kielzog: Voor uitgebreide informatie zie de site van Kielzog.  

 

Maandag 30 maart: LIEDJES VAN EDE STAAL DOOR BOB HEIDEMA & FRÉ 

WESTERHOF 

Locatie Woonzorgcentrum Sint Jozef, aanvang 19.00 uur. Toegang gratis.  

 

Maandag 6 april: FIETSCLINIC 

Locatie Wijkcentrum De Kern, Rembrandtlaan 72a, Hoogezand, aanwezig zijn om 13.00 uur. 

Deelname is gratis.  

Ervaren instructeurs geven in de clinic voorlichting over fit en veilig blĳven fietsen. De clinic is 

gericht op zowel stadsfietsen als e-bikes. De clinic werd de vorige keer zeer hoog 

gewaardeerd! Aanmelden kan bij: Floran Scholtens email: floran.scholtens@poso-

middengroningen.nl of tel 06-53110500.  

 

Maandag 22 juni: DUO MAX en MAXIME 

Locatie Woonzorgcentrum Sint Jozef, aanvang 19.00 uur. Toegang gratis.  

 

21 mei  FIETSEN HEMELVAARTSDAG: Donderdagmiddag, start tussen 13.00/13.30 

uur bij Voor Anker, Hoofdstraat 150 

9 juni SCOOTMOBIELTOCHT: Dinsdagmiddag, start om 13.30 uur vanaf het plein voor 

het    gemeentehuis. Aanmelden voor 3 juni bij: Bert Wieringa tel. 06-

28156117 of per mail:     bertwieringa@outlook.com 

23 juni FIETSEN: Dinsdagmiddag, start tussen 13.00/13.30 uur bij Voor Anker, Hoofdstraat 

150 

24 juni VISSEN:  Woensdagmiddag, aanvang 13.00 uur, in  de Gorechtvijver 

30 juni SCOOTMOBIELTOCHT: Dinsdagmiddag, start om 13.30 uur vanaf het plein voor 

het      gemeentehuis. Aanmelden voor 23 juni bij: Bert Wieringa.   

8 juli  VISSEN: Woensdagmiddag, aanvang 13.00 uur, in  de Gorechtvijver 

21 juli  FIETSEN: Dinsdagmiddag, start tussen 13.00/13.30 uur bij Voor Anker, 

Hoofdstraat 150 

22 juli  VISSEN: Woensdagmiddag, aanvang 13.00 uur, in  de Gorechtvijver  

28 juli   SCOOTMOBIELTOCHT: Dinsdagmiddag, start om 13.30 uur vanaf het plein voor 

het      gemeentehuis. Aanmelden voor 21 juli bij: Bert Wieringa.   

29 juli   KLOOTSCHIETEN: Woensdagmiddag, vertrek om 13.30 uur bij N.M.E in het  

Gorechtpark.  

   Met na afloop nog een gezellig samenzijn met een hapje en drankje.  

   Opgeven voor 20 juli bij: Ko Schrik, tel. 06-53516824 of 0598-392841 of per mail: 

meschrik@planet.nl.   

 4 aug.  FIETSEN: Dinsdagmiddag, start tussen 13.00/13.30 uur bij Voor Anker, Hoofdstraat 

150 

5 aug.  VISSEN Woensdagmiddag, aanvang 13.00 uur, in  de Gorechtvijver 

11 aug. SCOOTMOBIELTOCHT: Dinsdagmiddag, start om 13.30 uur vanaf het plein voor 

het      gemeentehuis. Aanmelden voor 5 augustus bij: Bert Wieringa.  

18 aug. FIETSEN: Dinsdagmiddag, start tussen 13.00/13.30 uur bij Voor Anker.  

   Onderweg terrasje met koffie of thee en gebak.  
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1 sept. SCOOTMOBIELTOCHT: Dinsdagmiddag, start om 13.30 uur vanaf het plein voor 

het      gemeentehuis. Aanmelden voor 23 augustus bij: Bert Wieringa.  

Opgave met uitzondering van Klootschieten en de Scootmobieltochten vooraf niet nodig. U 

dient bij de viswedstrijden in het bezit te zijn van een leefnet van minimaal 2,5 meter lang en 

40 cm doorsnee, anders wordt u van deelname uitgesloten! Deelname scootmobieltochten 

inclusief koffie met gebak €  4,00 p.p. per keer en deelname klootschieten inclusief hapje en 

drankje €  4,00 p.p. Overige activiteiten inclusief versnapering € 2,00 p.p. Zie ook onze 

website: www.poso-middengroningen.nl   

 

     z.o.z. 

 

Donderdag 1 oktober: Dag van de Ouderen. Op donderdag 1 oktober organiseert het 

Poso i.s.m. verzorgingscentra en wijkcentra weer de internationale dag van de ouderen. 

Dag- en avondprogramma volgt nog.    

 

Vrijdagmiddag 2 oktober: 10e Lifestylebeurs 50+ 

Deze beurs staat in  het teken van het 10 jarig jubileum van de beurs. Het wordt dus een 

beurs met een feestelijk tintje. De beurs wordt gehouden van 13.00 tot 17.00 Locatie 

Sporthal Sportcentrum de Kalkwijck. De beurs wordt  gehouden i.s.m. een groot aantal 

organisaties, met aandacht voor opleiding, sport en bewegen, ontspanning, kunst & cultuur, 

vrije tijd en welzijn. Toegang vrij. Noteer de datum alvast in uw agenda!  

 

Dinsdagmiddag 13 oktober: Verkeerstheorie 

Opfrissen Verkeerstheorie in De Kern van 13.00 tot 15.30 uur; inloop vanaf 12.45 uur. 

Rembrandtlaan 72A.  

Deelname is gratis. Op een gezellige interactieve wijze weer up-to-date!. Graag opgeven via: 

info volgt t.z.t.  

 

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’’.  
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