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Beste mensen,
De zomer is dan wel begonnen met een paar lekere dagen maar daarna werd het iets minder.
Waarna we werden getrakteerd op een hitte golf die voor onze begrippen ongekend was.
Maar wij laten onze stemming daar niet door beïnvloeden en gaan daarom gewoon vrolijk verder met
alles wet we al gepland hebben of juist op dit moment heel druk aan het plannen zijn, om zo toch
voor onze achterban leuke dingen te organiseren.

Aanvullend Taxi vervoer bij scootmobieltocht
Om te beginnen is het misschien handig dat wij u nog even uitleggen hoe het aanvullend taxi vervoer
nu precies in z’n werk gaat. Wanneer wij een scootmobieltocht organiseren dan ziet u die datum op
de website of u heeft deze per nieuwsbrief of email ontvangen.
U meldt zich voor een scootmobieltocht aan bij mevr. Elly Sonneveld email: ellysonneveld@pggo.nl of
per telefoon 0187-845077 en zij vertelt u dan wat u moet doen om in aanmerking te komen voor het
aanvullend taxi vervoer met uw scootmobiel naar het beginpunt van de tocht.
Wij kunnen er dan voor zorgen dat u van thuis wordt opgehaald en / of wordt thuis gebracht
Samen met uw trouwe elektrische ros, de scootmobiel.
De scootmobieltochten die nu nog in de planning staan zijn op:
15 augustus Scootmobieltocht
31 augustus Omloop Scootmobieltocht
19 september Scootmobieltocht
10 oktober Scootmobieltocht
Uiteraard zullen deze tochten pas doorgaan bij goed / droog weer.

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

Terugblik op de koffiemiddag in Stellendam
Op 10 april was het weer vanouds gezellig in het Haegse Huus in
Stellendam.
Onder het genot van een kopje koffie of thee konden we weer ervaringen
uitwisselen, elkaar tips geven en bijpraten. Ook nu waren er nieuwe
gezichten en oude bekenden.
We hopen deze samenkomsten te blijven organiseren voor u en uw partner of mantelzorger.

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

UITNODIGING VOOR EEN LUNCH
Het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree- Overflakkee ( PGGO) nodigt u van harte uit om deel te
nemen aan een lunch, verzorgd door de leerlingen van het Regionale scholengemeenschap GoereeOverflakkee te Middelharnis.
Tijdens de lunch kunt u met elkaar en met het bestuur van het PGGO ervaringen uitwisselen of gewoon
gezellig praten.
De lunch is op 31 oktober van 11.45 uur tot 13.30 uur. Komt u a.u.b. niet te vroeg i.v.m. de lessen,
die gegeven worden.
Adres: RGO locatie Schoolstraat te Middelharnis.
De ingang is via de Secretaris Nijghstraat, 3241 GS aan de achterzijde van de school.
Dit is ook het adres voor uw taxi.
Er is voldoende parkeergelegenheid.
Partners en mantelzorgers zijn vanzelfsprekend ook welkom.
Eigen bijdrage voor deze lunch: 6 euro per persoon.
U kunt u opgeven voor deze lunch tot uiterlijk 28 oktober bij:
Jennie Anker telefoon: 06 22213962, E-mail: pggoinfo@pggo.nl
Geeft u ook even aan of u problemen heeft met het vervoer naar Middelharnis.
Wij hopen u daar te mogen ontvangen,
++++++++++++++++++

Jaarlijks uitje voor onze achterban
Het jaarlijks uitje zal ditjaar niet alleen voor de achterban zijn, maar zal worden aangevuld door een
ieder die wil komen kijken en / of meedoen.
Want ditjaar organiseren wij een demonstratie rolstoeldansen en g-dansen. Hierbij kunnen wij een
gezellige leerzame middag organiseren in het Sportcomplex De Gooye in Dirksland waarbij iedereen
welkom is of je nu in een elro rijd of rolstoel….. zelfs je rollator kun je meenemen om te dansen.
Wij houden ons uitje op woensdag 4 september 2019 in Sportcomplex De Gooye, Hondsgalgweg 1
3247 XW Dirksland. De zaal is open van 13.00 uur, start om 13.30 uur en deze muzikale dans middag is
om 16.30 uur afgelopen.
Wij hebben door sponsoring en een gift van de dorpsraad Dirksland de toegangs prijs op 4,00 euro
kunnen houden inclusief een consumptie.
Wij hopen dat u ook aanwezig bent en zoveel mogelijk mensen meebrengt die ook graag een gezellige
middag willen hebben. U kunt deze speciale aankondiging ook op onze website zien ga hiervoor naar:
https://www.pggo.nl/site/nieuws
++++++++++++++++++

Scootmobiel tochten
Zoals u weet organiseren wij scootmobieltochten, dit doen we ieder jaar en starten met de eerste
tocht in april en de laatste tocht in oktober. De eerste tocht hadden we 17 deelnemers
Het was een hele leuke rit van Tielemankeukens Middelharnis naar het havenhoofd over het sluisje
richting Dirkslandse sas.
Alleen waren de weergoden ons niet goed gezind, en werden we gewassen met heerlijk fris regenwater.
We kwamen dan allen ook drijfnat aan bij Café de Kaai in Dirksland.
Gelukkig stond de koffie met wat lekkers al op ons te wachten,en konden we ons weer een beetje
verwarmen. Het was heel verwonderlijk dat ik niemand heb horen klagen over het weer.
Dus dat geeft al weer aan dat het voor de scootmobielrijders en fietsers een gezellige tocht was.
Na de koffie zijn we toch maar weer snel naar het startpunt gereden en huiswaarts gekeerd om droge
kleding.
De 2e tocht ging van Stellendam naar Ouddorp met, let wel, 21 deelnemers.
De 3e tocht ging van Dirksland naar Herkingen met 17 deelnemers, een mooie tocht langs de
Grevelingen
De 4e tocht gaat van Oude Tonge richting den Bommel, deze moeten we nog rijden.
Dus lijkt het u wat om met ons mee te rijden geef u dan op zodra u het leest in de weekkranten.
Het aantal deelnemers is stijgende dus dat zegt al genoeg denk ik dan.
En heeft u geen regiotaxi, dan kunt u contact opnemen met John mobiel 06-81363029,
zodat u toch gezellig met ons mee kunt rijden.
De omloop.
Al een paar jaar rijden we met een klein ploegje scootmobielen mee met de omloop.
Dus wilt u ook hier aan deelnemen? Neem dan even contact met ons op.
++++++++++++++++++

Scootmobiel informatie / trainingsdag
Donderdag 18 juli was de eerste scootmobiel cursus van 2019. Deze werd gegeven, in op opdracht van
de gemeente Goeree Overflakkee, door Veilig Verkeer Nederland. Er waren 18 deelnemers. Na een
eerste kennismaking met koffie en thee kregen we uitleg over de verkeersregels. Het werd heel
duidelijk gebracht in de vorm van een kwis en de uitleg was heel duidelijk. Er was alle ruimte voor het
stellen van vragen. Er gelden nog al wat regels voor een scootmobieler. Rij je op de stoep ben je
voetganger met de daarvoor geldende regels. Rij je op een fietspad of op de rijbaan ben je bestuurder
en dan gelden weer andere regels.
Na de verzorgde lunch bestond het middag gedeelte uit praktijk. Er werden 3 groepen gevormd, die
steeds wisselden. Welzorg was er voor een controle van uw scootmobiel, een ritje door het dorp met
iemand van VVN om te kijken of men de regels goed hanteerde en een behendigheidsproef, dus
parkeren, achteruitrijden, draaien enzovoort. Al met al een geslaagde dag. Als u denkt: dat had ik ook
wel gewild, er komt nog een dag en wel op donderdag 12 september in Dirksland. U kunt zich daar nog
voor opgeven bij werkgroepsenioren@kpnmail.nl of bellen naar 0184 68 53 17.
Het is beslist een aanrader.
++++++++++++++++++

Voorlopige agenda oogcafé Middelharnis.
Telefoonnummers:
Leo Wessel: 0648326101
Anneke Mastenbroek: 0683070425
Adres wijkcentrum: Doetinchemsestraat 27 3241 AA Middelharnis.
Ochtend bijeenkomsten vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur
Middag bijeenkomsten vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur.
- 22 augustus morgen: start seizoen met koffie.
- 12 september middag: pluktuin.
- 26 september morgen: discriminatie.
- 10 oktober middag: workshop.
- 24 oktober ochtend: 11:45 uur RTM Ouddorp.
- 14 november middag: wijkagent.
- 28 november morgen: zo lang mogelijk zelfstandig wonen.
- 12 december middag: kerst lunch en stukjes.

