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NIEUWSBRIEF VAN DE SCOOTMOBIELGROEP  
“SCOOT ON ROUTE”  
 
 
Jaargang 2, nummer 8, 12 december 2014 
 
Met deze Nieuwsbrief willen wij de deelnemers van “Scoot on Route” en andere belangstellenden regelmatig 
informeren over onze activiteiten.  
 
Inhoudsopgave: 

1. Verslag bijeenkomst woensdag 8 oktober 2014 
2. Verslag bijeenkomst woensdag 5 november 2014  
Gepland: 
3. Kerstbijeenkomst woensdagmiddag 17 december 2014 -Let op andere datum en tijd- 
Gepland, steeds op de 1e woensdagmorgen van de maand 10.30 uur in D’n Tref: 
4. Nieuwjaarsbijeenkomst woensdagmorgen 7 januari 2015 
5. Bijeenkomst woensdagmorgen 4 februari 2015 over BEWEGEN 
6. Bijeenkomst woensdagmorgen 4 maart 2015, onderwerp nog niet bekend. 
7.  Diversen 

 

1. Verslag bijeenkomst woensdagmorgen 8 oktober 2014 om 10.30 uur 

Voor de eerste keer kwamen wij weer bij elkaar in D’n Tref na een seizoen van prachtige tochten met onze 
scootmobielen. Deze eerste keer hebben we een terugblik gehad over de gereden tochten en gesproken  
over de planning van het binnen-seizoen in D’n Tref. Maar ook was er nieuws vanuit het CG-Platform waar  
aandacht voor was. 

 
2. Verslag bijeenkomst woensdagmorgen 5 november 2014 om 10.30 uur 
Tijdens deze bijeenkomst dronken we eerst een kopje koffie/thee en daarna  
gingen we de kou in. We verkenden het nieuw aangelegde rolstoelpad in het  
bosgebied achterop het terrein van Zonhove.  
Het is een verrassend mooi pad geworden, aangelegd door de werkgroep  
“Wandelen op Wielen” en bij de officiële opening overgedragen aan Zonhove.  
Al het geld voor dit rolstoelpad is binnengehaald bij sponsors en vermogens- 
fondsen. De werkgroep gaat verder met de aanleg van rolstoelpaden. 
Het rolstoelpad wordt al meteen erg veel gebruikt door vele mensen met  
of zonder rolstoel, rollator, scootmobiel of wandelwagen. Niet alleen cliënten  
van Zonhove, maar ook mensen van de seniorenappartementen en verpleeghuis  
Berkenstaete met hun bezoek en vele anderen. Er staan wat bankjes op de  
route en 4 mooie informatiepanelen over de omgeving, een plattegrond en de 
geschiedenis van het gebied. 
Wij zijn die ochtend over het pad gereden en hebben meteen gebruik  
gemaakt van de nieuwe doorgang van het bosgebied naar de Bontstraat.  
Vandaar uit kun je een mooi rondje maken naar Berkenstaete en daar dan  
weer het rolstoelpad op om naar onze vaste stek “D’n Tref” te gaan. Daar  
hebben wij ons weer opgewarmd met koffie of thee.  
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Gepland: 

3. Kerstbijeenkomst woensdag 17 december 2014 om 14.30 uur -Let op andere datum, tijd en locatie- 

Een bijzondere bijeenkomst aan het einde van dit jaar vindt plaats op woensdagmiddag 17 december. En ook in 
een andere locatie. We zitten die middag in het HOi-Huis.  We starten om 14.30 uur 
We gaan wat kerststukjes maken met elkaar. Graag zelf een bakje of mandje meenemen. Voor het andere 
materiaal wordt gezorgd. Heel bijzonder is dat we naar muziek kunnen luisteren. De 10 jarige kleindochter van 
Clara den Ouden zal op de dwarsfluit kerstliedjes spelen. Kom allen naar deze bijzondere bijeenkomst. 
 
4. Nieuwjaarsbijeenkomst woensdagmorgen 7 januari 2015 om 10.30 uur in D’n Tref 
Dit is onze eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar. Dus we hebben de gelegenheid om elkaar het alle beste te 
wensen voor 2015. Dit is ook een gelegenheid om terug te kijken. Maar ook om ideeën te bespreken voor het 
nieuwe jaar. Waar hebben we behoefte aan tijdens onze bijeenkomsten? Zijn er al plannen voor de 
 tochten in het komend seizoen? 

 
5. Bijeenkomst woensdagmorgen 4 februari 2015 om 10.30 uur in D’n Tref over BEWEGEN 
Deze ochtend vragen wij aandacht voor het bewegen. Zelfs in de scootmobiel of in uw stoel thuis zijn 
 bewegingen prima uit te voeren. Wij krijgen hierover les van Jolanda Cremers, bewegingsdocent voor  
senioren en deskundige op het gebied van valpreventie. Het lijkt een spannende bijeenkomst te worden  
waar u veel kunt leren. 

 
6. Bijeenkomst woensdagmorgen 4 maart 2015 om 10.30 uur in D’n Tref, onderwerp nog niet bekend. 
Op deze ochtend komen we weer bij elkaar en wij zullen zorgen voor een interessante spreker/presentatie. 

 
7. Diversen  
Begeleiders 
We zijn blij dat er een steeds wisselend team is dat op de fiets meegaat om de verkeerssituatie te bewaken, om 
hulp te bieden bij het oversteken en andere calamiteiten. Het team bestaat uit Mari van Kasteren, Herman 
Pruijmboom, Albert van de Kerkhof, Doortje van den Nieuwenhuijzen en Janneke Busko.  
In memoriam 
Helaas is op 13 oktober jl. onze trouwe begeleider John Carp plotseling overleden. John gedenken wij als een echt 
natuurmens. Hij kon ons tijdens de tochten als IVN-er wijzen op de prachtige natuur en bijzonderheden in de 
omgeving van onze tochten. We zullen hem erg missen. Wij wensen zijn vrouw en verdere familie veel sterkte toe.  
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 en ook liggen er mensen in het ziekenhuis of zijn hier net uit 
ontslagen. Vanaf deze plaats wensen wij hen veel beterschap en sterkte toe. 
In memoriam  
Ons actieve lid John Peters is op 27 november jl. overleden. John was al lang ziek en wist dat het einde snel zou 
komen. Hij bleef tot het einde positief en actief in de dingen die hij nog kon doen, zoals scootmobiel rijden. Zijn 
plaats in onze rij scootmobielers zal helaas leeg blijven. Moeilijk om dit te accepteren. Wij wensen zijn vrouw en 
verdere familie veel sterkte toe.    
Doe met ons mee 
Iedereen met een scootmobiel die zich wil aansluiten bij onze groep “Scoot on Route” is van harte welkom. 
Informatie en aanmelden voor alle bijeenkomsten kunt u bij Janneke Busko, 475848 of Jan de Lange, 479293 of e-
mail: cgplatformsonenbreugel@gmail.com Of kijk op website www.cgplatformsonenbreugel.nl 
 

   

  Het Bestuur van het Chronisch zieken en 
  Gehandicapten Platform Son en Breugel  
  wenst u  
  heel prettige feestdagen  
  en een zo gezond mogelijk Nieuwjaar. 
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