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Beste mensen,  

We lopen alweer tegen het einde van 2021 en oh wat een jaar. 

We hebben ondertussen zowat alles meegemaakt wat er mee te maken valt en het is nog lang niet 
afgelopen. Maar we gaan toch niet bij de pakken neer zitten, we zetten onze schouders eronder en 

gaan door.  Zo kunnen de mensen die zich eenzaam voelen altijd bellen voor een gesprek of als dit kan 
een bezoek aan huis door een van onze bestuursleden.  U kunt bellen of emailen naar Märy 

Groenendijk zij zal de dichtsbij zijnde of het voorkeur bestuurslid vragen contact met u op te nemen. 
U kunt haar bereiken op: 06-23411124  of  marygroenendijk@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 inclusief uw 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 

 

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

Vrijwilliger worden bij het PGGO, 
U kunt zich aanmelden bij het PGGO om kleine niet zwaar fysieke klusjes te doen hierbij rekening 

houdend met een eventuele beperking, zo is Sjaan Koese visueel en fysiek beperkt maar zit sinds 
2007 in het bestuur van het PGGO als 2e voorzitter een functie die zij graag doet.  En ook Leen 
Vroegindeweij is visueel beperkt en zit sinds 2019 in het bestuur, ondanks een beperking zou u ook 

een bijdrage kunnen leveren aan de kracht van het PGGO. 
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++++++++++++++++++ 

Ik ben Märy Groenendijk secretaris sinds 2019 van de Pggo. 

Ik heb zelf een beperking en kom met de scootmobiel ook hindernissen tegen. 
Daarom kan ik u probleem misschien goed begrijpen. Vrees dus niet om te mailen of te bellen als u iets 

tegen komt en denkt🤔 hoe dan?? 
Wij van de Pggo denken met u mee.  

 

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

Na een operatie wegens borstkanker in 1996, ben ik sindsdien niet meer in staat om deel te nemen in 
het arbeidsproces.Ik ben werkzaam geweest als fysiotherapeut. Gelukk ig kan ik mij inzetten voor het 
PGGO waar ik de voorzittersrol vervul.  Jane van Dongen. 

 

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

Beste lezers, 
 

Mijn naam is Oscar Zeelenberg. Ben door Jane gevraagd mede bestuurslid te zijn. Ben zelf geboren 
met Spina Bifida (open rug) en verplaats mezelf daardoor in een rolstoel. 
Mede door ziekenhuisbezoeken en alles wat ik per rolstoel tegenkom, denk ik wel een aardige 

ervaringsdeskundige te zijn. Door zo af en toe een luisterend oor te zijn en mensen te kunnen 
inspireren en/of raad te kunnen geven helpen we elkaar een stukje verder. 

 
Groeten, Oscar  

 

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

Als laatste wenst het bestuur van het PGGO u fijne feestdagen en een voorspoedig 2022 
En hopen u in het nieuwe jaar als de coronaregels dit toelaten u weer te ontmoeten op een van onze 
koffie/thee thema ochtend of middagen.  

 


