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NIEUWSBRIEF VAN DE SCOOTMOBIELGROEP  
“SCOOT ON ROUTE”  
 
 
 
Jaargang 2, nummer 5, 21 februari 2014 
 
Het doel van deze Nieuwsbrief is om u als belangstellenden voor activiteiten voor scootmobielers regelmatig  
te informeren.  
 
Inhoudsopgave: 

1. Verslag maandelijkse bijeenkomst op 7 januari 2014 in het Combigebouw (brandweer en wijkbeheer) 
2. Verslag maandelijkse bijeenkomsten op 4 februari 2014 in D’n Tref op Zonhove  
3. 26 februari 2014 geplande maandelijkse bijeenkomst met bezoek aan de Beweegbanken 

Let op: 1e dinsdag van maart hebben we geen bijeenkomst vanwege carnaval daarom activiteit op 26 februari 
4. 1 april 2014 geplande maandelijkse bijeenkomst in D'n Tref 
5. 6 mei 2014 tocht naar vis- en zwemplas Ekkersweijer  
6. Diversen  

 
1.Op dinsdag 7 januari 2014 bezochten wij het Combigebouw. 
Dit is het gebouw aan de Rooyseweg waar het wijkbeheer en de brandweer hun basis hebben. Herkenbaar aan de 
lange milieuvriendelijke wand langs de Rooyseweg met de grote letters “Wijkbeheer en Brandweer”. Wij werden 
hartelijk welkom geheten door Irma Merks, gemeentemedewerker voorlichting en organisatie in dit gebouw. Het 
gebouw heeft niet direct een openbare functie, toch wordt het voor verschillende openbare activiteiten gebruikt. Er 
worden samenkomsten voor buurtactiviteiten gehouden en op 19 maart is hier ook een stembureau.  
Reden voor het CG-Platform om dit gebouw mee te nemen voor de ToegankelijkheidsPLUIM 2013. In 2013 werden de 
openbare gebouwen gescreend. In het gebouw was alles perfect in orde. De moeilijkheid bleek te liggen bij de 
ingang. Moeilijk binnenkomen voor rolstoelgebruikers. Zij ontvingen daardoor niet de ToegankelijkheidsPLUIM 2013. 
Maar de gemeente heeft gelukkig toegezegd om de moeilijke toegankelijkheid te verbeteren. 
Wij als scootmobielclub hadden hier minder moeite mee. Gelukkig konden de meeste nog zelf wat uit de voeten. De 
scootmobielen konden buiten blijven staan.  
We konden alle ruimtes bekijken, we waren onder de indruk van de goed geoutilleerde ruimtes van Boa's (Bijzondere 
opsporingsambtenaren).  
Na de koffie hebben we de brandweerkazerne, brandweerauto's, pakken voor de mannen en vrouwen van de 
brandweer en alle aanverwante zaken kunnen bekijken. Veel vragen over brandpreventie werden gesteld waardoor 
we dit specifieke thema mogelijk op een maandelijkse bijeenkomst aan de orde gaan stellen. 
 
2.Dinsdag 4 februari 2014 hadden we onze maandelijkse bijeenkomst in D'n Tref op locatie Zonhove. 
Er waren wat afmeldingen, maar toch de harde kern was weer aanwezig in D’n Tref, zie foto. 
Nadat we eerst gezellig wat koffie met elkaar hadden gedronken, luisterden we  
naar een presentatie. Te gast was Marijke Meijer, hoofddocente van Stichting 
Bewegingscentrum Son & Breugel. Zij gaf ons informatie over de doelstelling en 
mogelijkheden van dit centrum over onbelast bewegen. Men kon vragen stellen  
en door dit verhaal werden de aanwezigen nieuwsgierig.  
Dat is de reden waarom we besloten om binnenkort een bezoek te brengen  
bij de bewegingsbanken voor een proefles. 
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3. Bezoek Bewegingsbanken Asroïdenlaan 2A Breugel op woensdag 26 februari 2014 
Op 26 februari brengen we het bezoek aan de bewegingsbanken en kunnen een proefles volgen. 
De deelnemers uit Son verzamelen zich op het Raadhuisplein bij het Gemeentehuis om 14.00 uur. Daar zal Janneke 
Busko aanwezig zijn. Vandaaruit gaan we gezamenlijk met de scootmobielen naar Breugel.  
Mensen uit Breugel verwachten we om 14.30 uur bij de Bewegingsbanken bij de zijvleugel bij de Bongerd. 
Deze activiteit is voor scootmobielers en iedereen kan meedoen, ook al kom je gewoon even koffiedrinken. 
Graag van te voren aanmelden bij Janneke Busko, als je dat nog niet hebt gedaan. Tel. 06-42678852 of 479293  
of e-mail: cgplatformsonenbreugel@gmail.com 
 
 
4.Dinsdagmorgen 1 april (echt waar!) 2014 maandelijkse bijeenkomst in D’n Tref 

 
Vanaf 10.30 uur zorgen wij er voor dat de koffie en thee klaar staan in  
D’n Tref op het terrein van Zonhove, zie foto ingang. 
We zullen ons tijdens deze maandelijkse bijeenkomst buigen over de  
planning van het nieuwe scootmobielseizoen. 
We gaan er van uit dat we dan weer heerlijk op pad kunnen met elkaar en  
mooie tochten kunnen maken met de scootmobielen. 

 
 
 
5.De eerste tocht van dit seizoen is op dinsdag 6 mei 2014 naar Ekkerweijer 
We willen die ochtend de tocht maken die we in september vorig jaar hadden gepland maar niet is doorgegaan 
vanwege het slechte weer. Maar de mooie route rond de vis- en zwemvijver Ekkersweijer is zeer de moeite waard. 
We vertrekken met elkaar op dinsdagmorgen 6 mei om 10.30 uur vanaf het Raadhuisplein bij het Gemeentehuis. 
Graag van te voren aanmelden bij Janneke Busko Tel. 06-42678852 of 479293 of e-mail: 
cgplatformsonenbreugel@gmail.com 
 
 
6.Diversen  
 
Vrijwilligers 
Kent u mensen die het leuk zouden vinden ons als groep te vergezellen tijdens de tochten op de fiets, laat het ons 
weten. Ook partners zijn welkom om mee te fietsen. Maar tevens zijn vrijwilligers voor andere activiteiten van de 
groep “Scoot on Route” nodig. Wie horen graag wie mee zou willen werken. 
 
Gezondheid 
Het valt niet mee om alles te doen wat je graag zou willen doen wanneer je een beperking hebt. Want als berijders 
van een scootmobiel gaat het niet altijd goed met onze gezondheid. Ook op dit moment zijn er mensen van onze 
groep waarbij de gezondheid niet in orde is. Vanaf deze plaats wensen wij hen veel beterschap en sterkte toe. 
Als we het weten dan zorgen we er voor dat iemand die ziek is van onze groep een bloemetje krijgt uit het “Lief en 
Leedpotje”. 
 
Doe met ons mee 
Iedereen die zich wil aansluiten bij onze groep “Scoot on Route” is van harte welkom. Meer informatie  
bij Janneke Busko, tel. 0499-475848 of 06-42678852 of e-mail: cgplatformsonenbreugel@gmail.com 
 
Redactie van deze Nieuwsbrief: Janneke Busko en Jan de Lange (jan.delange@kpnmail.nl) 
Ideeën voor de inhoud van de Nieuwsbrief horen we graag. 
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