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Beste mensen,  

De warme zomer ligt al haast weer achter  ons. Hopelijk heeft u ervan kunnen genieten. 

Het PGGO bereidt zich voor op het volgende seizoen en in deze nieuwsbrief kunt u lezen 

wat we in petto hebben en blikken we ook kort terug op de afgelopen periode. 

We hebben inmiddels kennis gemaakt met de nieuwe wethouder , die de WMO zaken 

behartigt en we hebben vertrouwen in een goede samenwerking. Als u met uw problemen 

er met de gemeente niet uitkomt, laat het ons dan weten, dan gaan wij ons best doen. 

In deze nieuwsbrief leest u o.a. over: 

- Uitje PGGO 

- Koffie/theemiddag 

- Rabocampagne 

- scoottochten 

- Omloop 

Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief! 

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

  Uitnodiging  

voor het jaarlijks uitje van het PGGO.                          
Op woensdag 5 september bent u van harte welkom in verenigingsgebouw  “ 

Melishof”  Binnenweg 59-61 Melissant. 

Welkom vanaf 13.45 uur, de middag duurt tot ongeveer 16.45 uur. 

Wij hebben een boeiende middag voor u georganiseerd.                                                                            

Behalve de gezelligheid van het onderlinge contact hebben we 

een mooi programma voor u. Onder het genot van een kopje 

koffie of thee treedt voor ons een Meezing koor op.  

Daarnaast is er een presentatie van de meest bekende bakker 

van Melissant,  - Jan van Harberden – die ons meeneemt in de 

wondere wereld van ons dagelijks BROOD   en aanverwante heerlijkheden, waar 

uiteraard van geproefd kan worden.  

 

http://www.pggo.nl/


De eigenbijdrage is €  6.00  per persoon, partners en begeleiders zijn welkom. 

Graag aanmelden vóór 1 september, bij wilnoteboom@hotmail.com of 

0619722560 of PGGOinfo@pggo.nl 

Wij heten u graag welkom op 5 september.                                                                                                 

vriendelijke groet, het PGGO bestuur. 

Kent u mensen die geen mail ontvangen hebben en toch ook bij onze doelgroep 

behoren, wilt u hen dan op de hoogte brengen van dit uitje, ook zij zijn van harte 

welkom!  

++++++++ 

Koffie/thee middag  

Op 25 april mochten wij u ontvangen in Dok 16 voor een koffieochtend. De middag werd 

zeer goed bezocht. Tot ons genoegen hebben zich ook nieuwe mensen gemeld, die zich 

graag aansluiten bij het PGGO. We hebben fijn met elkaar van gedachten kunnen 

wisselen onder het genot van een bakje en wat lekkers. 

Zowel de gasten als het bestuur heeft veel opgestoken 

van de discussies en de tips.  

Het PGGO nodigt u graag uit voor de volgende 

koffie/thee bijeenkomst in Stellendam op woensdag 14 

november a.s. in het Haagse Huus om 14.00 uur. Altijd 

gezellig; oude bekenden begroeten, nieuwe contacten 

maken, informatie over waarmee het PGGO bezig is. 

Wij horen graag uw ervaringen en mening. Dit alles 

onder het genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers. Partners, mantelzorgers en 

begeleiders zijn welkom. De eigen bijdrage is 

 € 4, = per persoon. 

Opgeven via het secretariaat PGGOinfo@pggo.nl of bij Wil 

0619722560 of wilnoteboom@hotmail.com       

Wij verheugen ons op uw komst! 

+++++++++ 

 

RABObankclubkascampagne. 

Alle mensen die hun stem bij de RABOaktie aan ons gegeven 

hebben, hartelijk dank hiervoor.                     Het heeft het 

mooie bedrag van € 200.37 opgeleverd, een welkome aanvulling 

voor onze kas. 
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Scootmobieltochten  

 
De organisatie van de scootmobieltochten is zeer tevreden over de opkomst van de 

deelnemers. 

Waar we 2 jaar geleden met 6 personen op pad gingen is het aantal nu opgelopen tot 12 à 

16 deelnemers. 

We proberen steeds een leuke route uit te zetten en hebben ook al een keer buiten het 

eiland gereden. Dus heeft u nog niet deelgenomen aan een scootmobieltocht kom het een 

keer proberen.  

En het is een gegeven, als je eenmaal mee geweest 

bent, ben je verkocht.  

Heeft u zin om eens gezellig mee te rijden, meld u 

aan!!! 

De volgende tochten: 

Donderdag 20 september 

Dinsdag 3 oktober  

De tochten starten om 13.30 uur, steeds vanaf een 

andere locatie. Zie facebook of onze site. TIP: Zorg voor goedgevulde accu’s en kleding, 

aangepast aan het weer en neem bij warm weer een flesje water mee. Meerijden op de 

fiets is voor partners of vrienden mogelijk en gezellig.  

De eigen bijdrage is € 4.= per persoon. Opgeven tel: 845077, ellysonneveld@pggo.nl of 

PGGOinfo@pggo.nl 

 

 

Wij zouden graag willen weten wie er een probleem heeft om mee te rijden vanuit 

andere plaatsen op het eiland? Kan u daar niet komen en wilt u toch graag mee, dan 

horen we dat graag. 

We zijn met de gemeente in gesprek maar zij willen weten om hoeveel personen/ ritten 

het gaat. 

Laat het ons weten!! PGGOinfo@pggo.nl  

######## 

TIP: Rolstoel op begraafplaatsen. 

Er zijn behalve een “gewone” rolstoelen en rollators nu ook een rollators  en rolstoelen  

met brede luchtbanden. Ze zijn bedoeld voor (grind)paden en andere moeilijk 

begaanbare terreinen. 

Begraafplaatsen zijn soms ook moeilijk begaanbaar door een dikke laag grind op de 

paden. 

Wij willen u erop attenderen dat de gemeente Goeree Overflakkee vier van deze dikke 

banden rolstoelen heeft aangeschaft voor op de  begraafplaatsen. 
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Via de begrafenisondernemer kunt u deze aanvragen, om er gebruik van te maken, dan 

zorgt de gemeente dat ze op plaats van bestemming komen. Zeg het voort! 

Omloop 

Het stukje is wat gedateerd, maar wel zodanig informatief dat we het toch zo 

plaatsen. 

Al enige jaren is het mogelijk om met de scootmobiel een stukje van de omloop 

mee te doen en dit is altijd beregezellig. We maken dan een ritje van 15 km 

richting Stad a/h Haringvliet. Maar scootmobielers willen ook wel eens een 

andere uitdaging, daarom zijn John van Item en Elly Sonneveld met het bestuur 

van de Omloop overeengekomen dat er dit jaar voor het eerst een 30 KM route 

gereden kan worden met de scootmobiel . 

Volgend jaar 2019 is er een jubileum Omloop en wij zijn als PGGO bestuur 

uitgenodigd om met het bestuur van de Omloop na te denken over de 

mogelijkheid om meerdere scootmobiel toegankelijke afstanden te creëren voor 

de  scootmobielers zodat er een keuzemogelijkheid komt voor de te rijden 

afstanden, die passen bij de mogelijkheden van de scootmobiel van de 

betreffende deelnemer.  

Hou daarom ook volgend jaar de omloopkrant goed in de gaten.  Heeft u vragen: 

johnvanitem@pggo.nl 

================ 

PGGO toegankelijkheidstest sportcentrum Ouddorp 

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.”  

PGGO is op vele manieren actief om het leven met een beperking zo goed 

mogelijk te maken hier op ons mooie eiland. Lees hieronder meer. 

PGGO test 

Een onderdeel van het leven voor mensen met een beperking beter te maken is 

het testen van winkels op de toegankelijkheid voor mindervaliden. Het testteam 
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van het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee heeft deze keer in 

plaats van een winkel, een sportcentrum op bereikbaarheid getest. 
 


