
 

Wintervillage Hoofddorp 

De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) heeft, samen met de gemeente 

en de organisatie van Wintervillage, een schouw gehouden van de ijsbaan op het 

Raadhuisplein. Het grootste struikelblok waren de veel te steile hellingen. Geadviseerd is 

deze langer te maken. Bij het gehandicaptentoilet ontbrak een beugel in het midden van de 

deur zodat je deze van vanuit je rolstoel makkelijker kan openen en sluiten. Ook ontbrak de 

verwijzing naar het gehandicaptentoilet op de deur. Het gehandicaptentoilet zit in het 

herentoilet. De oprit aan de achterzijde is gevaarlijk omdat deze niet goed aansluit op de 

bestrating. De adviezen zijn meegenomen door de organisatie.  

Heeft u als bezoeker nog meer adviezen om de ijsbaan te verbeteren, laat het ons weten. 

andre.pijnaker@meerwaarde.nl of info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl  

Let even op! 

In het centrum van Hoofddorp en Nieuw-Vennep en op de stations liggen looplijnen voor 

blinden en slechtzienden. Door deze lijnen met hun stok te volgen weten zij waar ze zijn en 

veilig kunnen lopen zonder obstakels tegen te komen. Houd deze stroken daarom ruim vrij 

zodat zij ongehinderd hun weg kunnen vinden en volgen. Wij doen ze daar een groot plezier 

mee. 

Horeca actie 

In oktober was de week  van de Toegankelijkheid. Het landelijke thema was de  

“Toegankelijkheid van de Horeca”. De BGH heeft in dit kader een kaart gepromoot “Gastvrij 

in de Horeca“ met allerlei tips om uw horecazaak toegankelijker te maken voor onze 

doelgroep. De realiteit is dat, als een horecaonderneming goed toegankelijk is en het 

personeel wat extra aandacht besteedt aan deze mensen, zij eerder in uw zaak terug zullen 

komen met familie en vrienden. 

De kaart is aan te vragen via de mail info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl  of in te zien 

en af te drukken van onze website (www.gehandicaptenhaarlemmermeer.nl). 

Pier K 

Pier K heeft een programmaboekje samengesteld met een cursusaanbod voor de kwetsbare 

doelgroep.  In het boekje worden verschillende cursussen duidelijk omschreven. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met Roos de Vries (tel. 023 5669565) of haar een e-mail 

sturen met uw vraag 

roos.de.vries@pier-k.nl. Het boekje is op te halen bij de BGH/MeerWaarde en bij Pier K. 
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BGHopschool 

Het schooljaar draait alweer een tijd en de vrijwilligers van BGHopschool hebben al weer 

verschillende scholel bezocht om een leuke les te verzorgen over wat het betekent om  een 

beperking te hebben. Tot aan de zomervakantie zijn er nog wat dagdelen ter beschikking. 

Aan melde kan via bghopschool@gmail.com of BGH Postbus 429, 2130AK Hoofddorp, t.a.v. 

BGHopschool. Bellen kan natuurlijk ook: tel. 023 5698881. 

 

 Vrijwilligers en bestuur van de BGH  wensen u fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar.  

Colofon:  

Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer  

Bezoekadres: Dokter van Dorstenstraat 1, 2132 JR Hoofddorp 

postadres: Postbus 429, 2130 AK Hoofddorp  

Telefoon:  023 - 569 88 81 (maandag t/m donderdag)  

Site:  www.gehandicaptenhaarlemmermeer.nl 

E-mail:  info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl    
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