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Beste mensen,
De Kwakkelwinter met best wel regelmatig regen ligt al haast weer achter ons.
Hopelijk heeft u zich er wel goed doorheen weten te slaan en bent u nu klaar voor het voorjaar.
Binnen Het PGGO heeft er een wijziging plaats gevonden omdat Wil Noteboom na vele jaren van
trouwe vrijwilliger voor ons te zijn geweest ervoor heeft gekozen het wat rustiger aan te willen gaan
doen. Maar gelukkig hebben wij in John van Item een goede vervanger gevonden.
Wat betekend dat u vanaf nu inplaats van naar Wil Noteboom te bellen of emailen u dit nu kunt doen
naar John van Item 0681363029 en voor alle algemene vragen of informatie kunt u terecht op het
secretariaat bij Jennie Anker pggoinfo@pggo.nl meer mail adressen kunt u vinden op onze website
https://www.pggo.nl

++++++++++++++++++
Het PGGO werkt hard om nieuwsbrieven en andere informatie welke voor u belangrijk of interessant
kunnen zijn bij u thuis te krijgen, Wij doen dit veel per email omdat dit de goedkoopste manier is om
de informatie of nieuwsbrieven bij u te krijgen. Onder onze achterban is er echter nog een groep
mensen die deze informatie per post ontvangen. Maar de kosten voor het verzenden van post gaan ook
jaarlijks omhoog, daarom willen wij u vragen als u een email adres heeft en u ontvangt de informatie
nog steeds per post om dan uw email adres bij ons bekend te maken zodat u het via de email
toegestuurd kan krijgen waarmee wij een hoop tijd besparen en verzendkosten die wij dan vervolgens
weer anders kunnen gebruiken. Mail uw naam en adres gegevens inclusiefuw e-mail adres dan A.U.B.
naar johnvanitem@pggo.nl u ontvangt dan in de toekomst via dat e-mail adres onze nieuwsbrieven tot
het moment waarop u aangeeft dat u deze niet meer wenst te ontvangen.
Wij hopen op uw mede werking

++++++++++++++++++

Ouddorp, – Het testpanel van het PGGO (Platform
Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee) heeft voor u
deze keer een sportcentrum getest op haar
toegankelijkheid: “Dit keer hebben wij Sportcentrum
Atrium te Ouddorp getest. Wij kunnen u het sportcentrum
aanbevelen. Het is zeer goed toegankelijk en het gaat

gepaard met professionele begeleiding. Het PGGO is op vele manieren actief om het leven met een
beperking zo goed mogelijk te maken hier op ons mooie eiland.

++++++++++++++++++

Toegankelijkheid test Bistro Zus in Ouddorp.
Het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree Overflakkee is
voor U weer op pad geweest om een restaurant op
toegankelijkheid te testen
We waren te gast bij Bistro Zus Molenblok 7 in Ouddorp.
Het test panel was zeer tevreden over de toegankelijkheid
op deze locatie Mooie gezellige locatie, ruim van opzet ,
vriendelijk en behulpzaam personeel.
Deze Bistro is dus ook toegankelijk voor mindervalide mensen
Bent u nieuwsgierig neem dan een kijkje bij Bistro Zus. of
bezoek hun website, http://www.bistrowijnbarzus.com/
Wilt u ook uw locatie door ons laten testen, neem gerust
contact met ons op. pggoinfo@pggo.nl

++++++++++++++++++

Oude en Nieuwe Bestuursleden en wijziging Penningmeester,
De afgelopen maanden hebben wij afscheid genomen van betuursleden Marijke van
Kampen en Martin Vermeulen, welke posities daardoor vrijgekomen en alweer zijn
ingenomen door nieuwkomers Leo Wessel (54) bekend van het oogcafé en woonachtig
in Melissant, Leo wordt vergezeld door zijn geleidehond Zinan en is onze Pr. Man.

En Leen Vroegindeweij (76) geboren en getogen in Middelharnis, bekend van
boekhandel Vroegindeweij en zijn vele bestuurs functies bij diverse verenigingen,
ook was hij 12 jaar lang lid van de gemeenteraad.
U snapt dat zijn kennis van groot belang zal zijn voor ons wanneer wij u van raad en
daad voorzien, wij hopen dan ook nog lang met Leen te mogen samenwerken.

Jammer genoeg heeft ook Wil Noteboom na jarenlange bestuurschap besloten om haar
functie als penningmeester neer te leggen. Welke functie we gelukkig weer konden
onderbrengen bij een van onze bestuursleden. John van Item ook bekend als de maker
van de filmpjes van de scootmobieltochten en beheerder van de website, heeft deze
functie aanvaard en zal daardoor de financieele taak van Wil Noteboom overnemen.

++++++++++++++++++

23-01-2019 Koffieochtend Dok 16
Op woensdag ochtend 23 januari heeft het pggo weer een koffieochtend
gehouden waar u van alle laatste ontwikkelingen op de hoogte bent gebracht
door onze voorzitter Mevr. Jane van Dongen.
Bij deze koffieochtend waren ook onze nieuwe bestuursleden Leo Wessel en
Leen Vroegindeweij aanwezig.
Leo Wessel gaf ook nog een uitleg over het door hem opgezette oogcafé en
hun visie op onderandere de dingen waar zij zoal (letterlijk) tegenaan lopen.
Het was mede dankzij een aantal mensen vanuit het oogcafé een gezellige
drukke maar vooral informatieve ochtend.

++++++++++++++++++

Ook dit seizoen zijn er weer Scootmobieltochten
Het is nu nog te koud om weer lekker te genieten van onze gezellige
scootmobieltochten. Maar houd uw email en / of de krant maar vooral onze
website www.pggo.nl goed in de gaten want zodra wij weer gaan rijden
brengen wij u hiervan op de hoogte via deze media.
De planning voor 2019 luid als volgt:
20 april Tulpentocht
25 april Scootmobieltocht
16 mei Scootmobieltocht
20 juni Scootmobieltocht
18 juli Scootmobieltocht
15 augustus Scootmobieltocht
31 augustus Omloop Scootmobieltocht
19 september Scootmobieltocht
10 oktober Scootmobieltocht
Uiteraard zullen deze tochten pas doorgaan bij goed / droog weer.
U kunt zich aanmelden voor deze tochten bij Elly sonneveld email: ellysonneveld@pggo.nl
of telefoon 0187-845077
++++++++++++++++++

KOFFIEMIDDAG BIJ PGGO
Op woensdagmiddag 10 april organiseert het PGGO een koffiemiddag in het
't Haegse Huus, Haagsestraat 4a te Stellendam.
De koffie/thee staat vanaf 14.00 uur met natuurlijk iets lekkers erbij
klaar. De middag duurt tot 16.30 uur. De eigen bijdrage is € 4,00 pp.
Opgeven voor vrijdag 6 april bij Jennie Anker
jennieanker@pggo.nl of 0622213962
++++++++++++++++++
GOED BERICHT OVER AANVULLEND VERVOER VOOR SCOOTMOBIELTOCHTEN.
De projectsubsidie is toegewezen!!
Het aanvullend vervoer is bedoeld voor mensen die met een scootmobieltocht mee willen, maar die
niet voldoende accucapaciteit hebben om van huis naar de startplaats van de scootmobieltocht te
komen, de tocht te rijden en dan weer naar huis terug te rijden.
Is dit een reden voor u om maar niet mee te gaan. JAMMER
Door het toekennen van de projectsubsidie krijgen wij de kans om aan te tonen dat deze subsidie in
een behoefte voorziet. Ons idee is om voor de heenweg en/of de terugweg een taxi te regelen, zodat
er voldoende accucapaciteit overblijft om zonder problemen de tocht te rijden en daarna ook weer
zonder problemen thuis te komen.
Wenst u gebruik te maken van de vervoers regeling per taxi met uw scootmobiel neem dan contact op
met John van Item op 06-81363029

