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Beste mensen, 

Het is weer voorjaar en dus is er weer een Nieuwsbrief van uw Platform 

Gehandicaptenbeleid Goeree- Overflakkee. 

In januari hebben wij een presentatie bij de gemeenteraad van Goeree-

Overflakkee gehouden om het platform èn uw belangen onder de aandacht van de 

gemeenteraadsleden te brengen. Het was succesvol en er waren zinnige vragen 

en antwoorden. 

In deze nieuwsbrief  kunt u lezen wat er weer zoal te doen is en wat het PGGO  

voor u organiseert. 

Veel leesplezier en wij hopen u bij onze activiteiten te treffen, zodat we te 

weten kunnen komen wat er bij u leeft. 

In deze nieuwsbrief leest u over: 

- scoottochten  

- Lunch 

- Koffieochtend 

- Tulpentocht 

- Rabo Clubkascampagne 

- bunkerroute 
en sponsoring gaat naar goede doelen. 

Ook mensen met scUITNODIGING VOOR DE LUNCH 

Het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree- Overflakkee   

( PGGO) is blij u weer uit te mogen nodigen om deel te 

nemen aan onze jaarlijkse lunch, verzorgd door de 

leerlingen van het Edudelta College 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 donderdag 19 april van 12.00 uur tot 13.30 uur.(kwart voor 12 

deuren open) Komt u a.u.b. niet te vroeg i.v.m. de lessen, die nog gegeven worden. 

http://www.pggo.nl/


Adres: Edudelta College te Middelharnis. 

De ingang is via de Secretaris Nijghstraat. 

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 7 april bij: 

Wil Noteboom, telefoon: 485256   E-mail: wilnoteboom@hotmail.com 

Wij hopen u daar weer te mogen ontvangen. 

 

 

KOFFIEOCHTEND 

Woensdag 25 april organiseren we voor u een koffieochtend. 

Dit keer verwelkomen we u graag in Brasserie Dok 16.  

Dit is op het terrein van Zuidwester in Middelharnis.     

Adres voor taxi: Westerschelde 16a 

Ook hierbij zijn partners en mantelzorgers welkom. 

We hopen u te ontmoeten van 10.00 uur tot ± 12.00 uur. 

Voor de koffie, het lekkers en een frisje vragen wij een 

bijdrage van 4 euro per persoon van u.  

Opgeven bij Wil 485256 of PGGOinfo@gmail.com  

 

+++++ 

Scootmobieltochten  

Het nieuwe scootmobielseizoen staat weer voor de deur. We hebben een aantal data 

voor u geselecteerd.  
Voor de startplaatsen moet u de plaatselijke kranten of onze site in de gaten houden. 

De tijden van de tochten staan wel vast nl. start om 13.30 uur einde tussen 16.30- 17.00 

uur 

We zien u weer graag verschijnen op onze tochten. 

dinsdag  24 april    donderdag 24 mei    

dinsdag 19 juni   woensdag 18 juli  

dinsdag 21 augustus   donderdag 20 september  

woensdag 3 oktober 

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 voor de koffie met iets lekkers is € 4.00 per persoon. Opgeven bij 

het secretariaatof bij Elly Sonneveld tel: 845077,  E-mail: hboogaard@me.com 
 

                                                    ################## 
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Tulpentocht 

De 7e tulpentocht op 14 april, is ongeveer 25 km en voert langs mooie tulpenvelden. 

Onderweg passeert u stempelposten, waar ook de inwendige mens zich kan verwennen. 

Start en finish: MSV & AV Flakkee, Oostplaatweg 1 in Middelharnis. Start 13.00 uur. 

Inschrijfgeld € 3,50. 

Inschrijfgeld en sponsoring is voor goede doelen. Ook mensen met scootmobiel zijn 

welkom. 

 

 

 

Steunt u ons ook dit jaar weer.  

Van 27 maart tot 10 april kunnen de leden van Rabobank Goeree Overflakkee hun stem 

uitbrengen op de club, die naar hun mening een extraatje verdient. Dit stemmen kan 

uitsluitend met een stemcode. Leden van onze bank 

ontvangen rond half maart een brief met stemcode. Elk lid 

mag drie stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 stemmen 

op dezelfde club. Alle verenigingen en stichtingen die 

stemmen krijgen, ontvangen een financiële bijdrage voor de 

clubkas, gerelateerd aan het aantal stemmen dat op hen is 

uitgebracht. Wij vragen u om op ons te stemmen en ons op 

deze manier te steunen? Zeg het uw familie, vrienden en 

kennissen.  

Alvast hartelijk dank. 

 

 

Scootmobielpools op Goeree- Overflakkee 

Als u een scootmobiel heeft, maar deze niet mee kunt nemen naar een andere 

locatie, kunt u ook gebruik maken van een leen- scootmobiel. Deze kunt u lenen 

bij de Vliedberg in Ouddorp en Ebbe en Vloed in Oude Tonge. Goede ervaringen 

gehoord. Makkelijk als u eens ergens anders een tocht wilt maken. Heeft u géén 

scootmobiel? Dan kunt u een leenpas bij de gemeente aanvragen. 

Informatie bij het Wmo loket van de gemeente. Tel: 140187 

======== 

UITNODIGING VOOR BUNKERROUTE.  

Het  WO2GO nodigt  mindervalide mensen uit -op 5 mei aanstaande- om het 

bunkercomplex “de Punt “  in Ouddorp te bezoeken. De bunkers zijn alleen 

bereikbaar over een zandpad.  



Om toch de mindervaliden gelegenheid te geven een kijkje te nemen op deze 

historische plek, organiseert het WO2GO  een speciale dag voor deze 

bezoekers. Er staan terreinwagens klaar om u te vervoeren over die lastige 

laatste honderden meters.   

Als u om 10.00 uur aanwezig bent kunt u mee met de eerste excursie  van 10.15 

uur. De laatste excursie is om 16.00 uur. 

De excursie duurt ongeveer 1.5 uur en 

deze worden doorlopend gegeven.  

Ter plaatse krijgt u deskundige informatie 

en bij de bunkers wordt voor koffie 

gezorgd. De entree en de koffie zijn 

gratis.  

Parkeer de auto in de berm bij de 

nieuwgeplaatste Tobruk bunker.  De bunker ligt aan de Puntweg, enkele tientallen 

meters voor resort Punt West. Hier is ook de in-en uitstapplaats van de 

terreinwagen.  voor vragen kunt u contact opnemen met Jack Westhoeve via  

j.westhoeve@wo2go.nl 
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