
Proefactiviteiten SamenOud
Bij voldoende belangstelling worden in het najaar enkele 

proefactiviteiten voor SamenOud deelnemers georganiseerd. U 

kunt zich met de opgavestrook in de begeleidende brief opgeven 

of bellen naar Jorike Olde Loohuis, sportconsulent, tel. 0598-

652304 of per e-mail: jorike.oldeloohuis@dekompanjie.nl. 

Cursus Valpreventie / In Balans
In deze cursus krijgt u informatie over een veilige woonomgeving, 

oorzaken van vallen en het voorkomen daarvan en kunt u een 

balanstestje doen. Dit wordt afgewisseld met oefeningen voor 

sterke (been)spieren en coördinatie (zittend of staand). Verder 

leert u om op de juiste wijze op te staan uit een stoel en leert u 

overeind te komen als u gevallen bent. De cursus wordt gegeven 

op vrijdagmiddag 22 en 29 november en 6 december van 13.30-

15.30 uur in Dorpshuis De Snikke.  Kosten zijn € 5,-  inclusief een 

boek. 

Zitdans
De Zitdans cursus bestaat uit vrolijke lessen waarbij door 

het gebruik van passende muziek ongemerkt fl ink bewogen 

wordt. De lessen zijn gericht op lenigheid, spierversterking en 

coördinatie. De cursus wordt gegeven op maandagmiddag 11, 

18 en 25 november en 2 december in Dorpshuis De Snikke van 

15.15-16.15 uur. Kosten zijn € 2,- per les. 

S a m e n D o e n  i n  O u d e  P e k e l a
Pekela van Vroeger
In het najaar wordt de speciale SamenOud-activiteit ‘Pekela van 

Vroeger’ georganiseerd.  Meer  informatie  over  deze  activiteit 

vindt u in de begeleidende brief.

Activiteiten De Badde
Steunstee De Snikke biedt wekelijks ouderenactiviteiten aan. 

Voor informatie en opgave kunt u bellen naar Rebecca Roelans, 

tel. 0597-645000 of e-mailen naar info@debadde.nl. Ook voor 

uw vragen over wonen, welzijn en zorg kunt u hier terecht. 

Sjoelen
Dinsdagmiddag van 14.00-16.30 uur. Kosten zijn €1,30 per keer 

inclusief koffi  e/thee.

Bowlen in Atlantis
Maandagmiddag van 14.00-15.00 uur in Atlantis. 

Ouderen Eetpunt
Tegen geringe vergoeding wordt een heerlijke warme maaltijd 

op tafel gezet op de woensdagmiddag van 12.00-13.00 uur. 

Ontmoetingsmiddag
Een praatje maken, creatief werken of meedoen aan diverse 

spelen kan op de donderdagmiddag van 13.30-15.30 uur. Kosten 

zijn €0,50 per keer inclusief koffi  e/thee. 

V r i j w i l l i g e r s  n o d i g
Organisaties die draaien op vrijwilligers zijn bijvoorbeeld 

het Rode kruis, Humanitas, De Zonnebloem en het 

Leger des Heils. Ook in de zorgsector zijn vrijwilligers 

nodig. U kunt dan denken aan ziekenhuizen, verpleeg- 

en verzorgingshuizen, instellingen voor mensen met 

een verstandelijke beperking  en hospices. Wilt u meer 

informatie over het doen van vrijwilligerswerk dan kunt u 

terecht bij het Vrijwilligerssteunpunt in uw gemeente:

Stadskanaal
Welstad Vrijwilligers Informatie Punt: 0599-635999

Veendam
Compaen Vrijwilligersvacaturebank: 0598-698119

Pekela 

De Badde Vrijwilligersvacaturebank, Hans Strijbosch, 

Raadhuislaan 41, 0597-645000 / 06-25082997
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Voor u ligt de derde nieuwsbrief van SamenOud. 
Als u het afgelopen jaar ingedeeld was in de 
interventiegroep, en dus zorg en begeleiding kreeg 
volgens SamenOud, heeft u eerder een nieuwsbrief 
van ons ontvangen. Zat u in de controlegroep, en 
heeft u dus weinig gemerkt van het project, dan is 
dit de eerste nieuwsbrief voor u. In de nieuwsbrief 
willen wij u op de hoogte brengen van het reilen en 
zeilen van SamenOud. Ook willen we u informeren 
over activiteiten in uw omgeving. Op de achterkant 
van de nieuwsbrief vindt u daarom een agenda 
met streekactiviteiten. Daarnaast willen we u ook 
achtergrondinformatie aanbieden door middel van 
korte berichten. We wensen u veel leesplezier! 

SamenOud-dagen
Op donderdag 30 en vrijdag 31 mei jl. zijn voor de derde keer 

de SamenOud-dagen georganiseerd. Het programma trok bijna 

350 ouderen. Doel van de dagen was om ouderen te informeren 

over de diverse mogelijkheden op het gebied van wonen, welzijn 

en zorg en handreikingen te geven over gezond ouder worden.  

De inhoud van het programma verschilde per plaats, maar 

overal was een informatiemarkt met verschillende organisaties 

aanwezig. In Veendam en Oude Pekela was de markt uitgebreid 

opgezet met onder andere fi t- en gezondheidstestjes, waarvoor 

erg veel belangstelling was. In Stadskanaal en Oude Pekela hield 

Wycher van den Bremen, preventiemedewerker van Lentis, een 

zeer interactieve inleiding over gelukkig ouder worden (zie ook 

pagina 3). Daarnaast is er in Stadskanaal o.a. informatie gegeven 

over de nieuwe verkeersregels en gezond bewegen. In Pekela en 

Veendam kon men kiezen uit diverse activiteiten zoals zingen, 

creatief bezig zijn, fi etsen, dansen op muziek en hulp bij het 

computeren. Daarnaast is in Stadskanaal en Veendam ook een 

workshop GRIP & GLANS  gegeven. In deze workshop  is in het 

kort uitgelegd hoe iemand de regie over het eigen welbevinden 

kan vasthouden of kan oppakken. De belangstelling voor dit 

thema is zo groot dat enkele ouderen zich ter plaatse hebben 

aangemeld voor een cursus GRIP & GLANS! 

Een succes!
Al met al waren het erg zinvolle, maar ook gezellige dagen. Voor 

veel ouderen was het een dagje uit en een mooie gelegenheid 

om andere SamenOud-deelnemers te ontmoeten. 

N i e u w s b r i e f  v a n  S a m e n O u d
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Jaar 2
Bijna iedereen die meedeed aan SamenOud heeft in het begin van dit jaar de 

tweede vragenlijst ingevuld en doet dus nog een jaar mee. Bedankt daarvoor! 

De gegevens uit de vragenlijsten worden gebruikt voor de besprekingen in het 

Ouderenzorg Team van uw huisarts. Daarnaast worden de gegevens, anoniem, 

ook gebruikt voor het wetenschappelijk onderzoek dat het UMCG uitvoert. Met 

het onderzoek hopen we aan te tonen dat SamenOud zorgt voor een betere 

kwaliteit van zorg en dat het minder kost in vergelijking met de reguliere zorg. 

Als dat lukt, kan SamenOud hopelijk blijven bestaan en zal de aandacht voor u 

als oudere optimaal blijven!  

Extra onderzoek onder ‘robuuste’ ouderen
In het voorjaar van 2013 heeft een aantal vitale ouderen met een relatief goede 

gezondheiduit een extra vragenlijst ontvangen. De vragenlijst bevatte vragen 

over de huidige gezondheidssituatie. Onderzoekers van SamenOud hopen met 

dit onderzoek inzicht te krijgen in de gezondheidsproblemen die robuuste 

ouderen ervaren. Alle deelnemers die deze extra vragenlijst hebben ingevuld: 

hartelijk bedankt! Zodra de onderzoeksgegevens bekend zijn berichten we u 

daarover. 

SamenSpraak: ‘Deelnemers positief over SamenOud’
In september 2012 is er in het kader van SamenOud een aanvullend onderzoek 

gestart onder de naam ‘SamenSpraak’. In dit onderzoek kwamen ouderen 

zelf aan het woord over wat zij vinden van SamenOud. Uit de interviews 

werd duidelijk dat ouderen graag thuis willen blijven wonen. Door het ouder 

worden – en de daarmee gepaard gaande afnemende gezondheid – ervaren 

ouderen dat belangrijke thema’s zoals zelfredzaamheid en veiligheid bedreigd 

worden. De Ouderenzorg Teams van SamenOud ondersteunen hen nu bij hun 

zelfredzaamheid en het blijven voeren van eigen regie. Doordat SamenOud 

structureel aandacht besteedt aan hun persoonlijke situatie ervaren ouderen 

het gevoel van geborgenheid en veiligheid: SamenOud geeft ouderen het 

vertrouwen (langer) thuis te kunnen blijven wonen. Ook de ouderen die geen 

individuele begeleiding krijgen hebben een veiliger gevoel door SamenOud. Ze 

weten nu dat ze via de huisarts bij het Ouderenzorg Team terecht kunnen.  

N i e u w t j e sO p r o e p 
K l a n k b o r d g r o e p
‘Help ons wijzer worden!’

De Klankbordgroep van SamenOud 

zoekt uitbreiding! Op dit moment 

bestaat de Klankbordgroep uit 10 

leden, allen vertegenwoordigers van de 

ouderenbonden uit de drie verschillende 

gemeentes. De Klankbordgroep zoekt ter 

aanvulling ouderen die deelnemen aan 

SamenOud. De Klankbordgroep komt 

ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. Elke 

bijeenkomst heeft een thema, bijvoorbeeld 

ouderenzorg in de toekomst of participatie 

van ouderen. Daarnaast worden de leden op 

de hoogte gebracht van de stand van zaken 

rondom SamenOud. De tijdsinvestering is 

een halve dag per twee maanden. 

Meer informatie? 

Vraag vrijblijvend meer informatie bij 

projectleider Coen Ronde. Hij staat u graag 

te woord. Telefoonnummer 050-3632008. 

Gelukkig ouder worden
Tijdens de SamenOud-dagen heeft Wycher van den Bremen een presentatie 

gehouden over Geluk. Zo vertelde hij dat er naast erfelijkheid en persoonlijkheid 

vijf belangrijke geluksfactoren zijn, waaronder inkomen, vrijheid en democratie, 

relaties, werk, en gezondheid. Met deze factoren kan redelijk goed voorspeld 

worden hoe gelukkig mensen in een land of regio zijn. Uit het World Happiness 

Report uit 2012 blijkt dat Nederland op de vierde plaats van de gelukladder 

staat, na Denemarken, Finland en Noorwegen. 

De Amerikaanse psycholoog Michael Fordyce onderzocht hoe je gelukkiger 

kan worden. Hij vond 14 stappen die je kunt zetten richting geluk, waarvan er 

enkele hieronder worden beschreven: 

Blijf bezig en blijf actief
Ga erop uit. Onderneem eens iets nieuws. Maak een lijst met 10 activiteiten die 

u een goed gevoel geven. 

Kom onder de mensen
Ontmoet nieuwe mensen door het volgen van een cursus of het doen van 

vrijwilligerswerk. Organiseer een koffieochtend met de buren. Werk hard aan 

de dingen die voor u belangrijk zijn, welke doelen hebben voor u betekenis? 

Door bescheiden verwachtingen ondervindt u minder teleurstellingen en meer 

prettige verrassingen. Geluk ligt in het hier en nu. 

Denk positief en optimistisch
Geluk is een gevoel, het zit tussen de oren. Positief denken kunt u oefenen: zeg 

“Stop!” tegen uzelf als u negatief denkt en richt de aandacht op positieve en 

optimistische gedachten.  

Werk aan een gezonde leefstijl
Geluk is hetzelfde als een goede geestelijke gezondheid. Hou van uzelf zoals u 

bent, accepteer uzelf, ken uzelf, help uzelf, wees onafhankelijk. Doe wat u wilt 

doen en wees niet bang voor wat anderen van u zullen denken.

Wees jezelf
Laat zien wie u bent. Wees spontaan en eerlijk. 

U i t g e l i c h t


