Contact

: Yvonne Hettfleisch von Ehrenhelm

Nummer

: 06 34 95 99 99
(ma.t/m vrijdag van 13.00 – 17.00 uur)

E-mail

: info@pgwestland.nl

Nieuwsbrief mei 2017
Adreswijziging
Het komt vaak voor dat wij post teruggestuurd krijgen omdat de geadresseerde niet
meer op het betreffende adres woont. Wilt u daarom bij veranderingen de
wijzigingen aan het secretariaat door (laten)geven? Wij danken u voor uw moeite.
Buurtschouwen
De gemeente start in 2017 weer met de zogenoemde buurtschouwen. Ook u kunt meedoen
met deze buurtschouwen. U kunt dan uw opmerkingen kwijt over de openbare ruimten in de
wijk waar de buurtschouw op dat moment is.
Houdt voor data en plaatsen de website van de gemeente Westland in de gaten:
www.gemeentewestland.nl
Vrijwilligers van het PGW lopen/rijden ook mee tijdens deze buurtschouwen.
Meldpunt Leefomgeving
Voor vragen, verzoeken en/of meldingen over de openbare ruimte: bijvoorbeeld over slechte
bestrating, hinderend overhangend groen, vernielingen, zwerfvuil, enz. kunt u – buiten de
buurtschouwen om - terecht bij het Meldpunt Leefomgeving. Het meldpunt is te bereiken via
telefoon 14 0174, of via www.gemeentewestland.nl.
Cursus “scoot veilig” op 23 juni 2017
Op vrijdag 23 juni 2017 houdt het PGW haar cursus “scoot veilig” De cursus is bedoeld voor
mensen met een scootmobiel. U kunt een beginner zijn, maar ook als ervaren scootmobielrijder is het de moeite waard om weer eens een opfriscursus te volgen.
Dit jaar zitten we in het Zorgcentrum de ARK, Herenstraat 85 te Wateringen. De cursus
begint om 13.15 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Bij veel belangstelling is er ook nog
een cursus in de ochtend.
De cursus bestaat uit een stukje theorie, behendigheidjes, rij-test, oog- en oor controle door
een opticien en audicien van Specsavers, voorlichting door sociaal makelaar Vitis Welzijn en
PGW. Tot slot zijn ook Zorghulpmiddelen Outletcenter en de scootmobielwassers aanwezig.
Aanmelden is verplicht via telefoonnummer 06 34 95 99 99 (tussen 13.00 en 17.00 uur) of
via e-mail info@pgwestland.nl
Aanmeldingen voor 5 juni 2017.

behendigheidstest tijdens eerdere cursusdag

Zelf een scootmobiel aanschaffen?
Als u overweegt voor de eerste keer zelf een scootmobiel aan te schaffen, dan kunt u eerst
advies inwinnen van bijvoorbeeld een ergotherapeut. Kosten voor een ergotherapeut
worden veelal uit uw zorgverzekering vergoed. Informeer van tevoren bij uw
zorgverzekering.
Tochtje maken met uw scootmobiel
In 2017 is het PGW weer gestart met rijtochten met de scootmobiel. U kunt bij de leider van
de tochten (Nico van Dijk) informeren wanneer de tochten weer gereden gaan worden.
Telefoonnummer: (0174) 417 319 of 06 38 39 37 38.

tocht door de natuur

Scholenprojecten
Het schooljaar 2016-2017 loopt ten einde. Ook dit jaar bezochten wij weer ongeveer 40
groepen 8 van de basisscholen. In deze groepen 8 wordt op een ‘speelse’ manier uitleg
gegeven over lichamelijke beperkingen, hoe ermee om te gaan en welke hulpmiddelen er
zoal zijn. De kinderen krijgen ook 2 DVD’s te zien. Tenslotte is er ook een kringgesprek waar
ervaringsdeskundigen en de kinderen in gesprek gaan over het project, de dagelijkse
‘problemen’ waar men mee te maken kan krijgen, et cetera.

lezen met een prismabril
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Strandrups
De strandrups is in de winter weer nagekeken en weer geverfd. Hij stond sinds 1 maart weer
klaar. Inmiddels zijn er al weer ritten gemaakt. Degenen, die hebben meegereden waren erg
enthousiast. Misschien iets voor u en uw familie en/of vrienden? Voor een kopje koffie tijdens
de rit wordt gezorgd.
Er is ook gelegenheid, op eigen kosten, bij strandpaviljoen Moments Beach koffie te drinken
en/of te lunchen.
Voor boekingen van de strandrups kunt u contact opnemen met de planning van de
strandrups, via
• de website van het PGW: www.pgwestland.nl
• de e-mail: strandrups@pgwestland.nl
• telefonisch: 06 42 05 55 54 (op werkdagen tussen 13.00 en 18.00 uur vanaf januari
2017)
De prijzen in 2017 voor particulieren: €10,- per persoon, of €60,- voor de hele strandrups. Er
kunnen maximaal 8 personen mee. Dit is afhankelijk van het aantal mensen in een rolstoel,
die meegaan.

genieten op de strandrups

Koninklijke onderscheiding chauffeur strandrups
Tijdens de ‘jaarlijkse lintjesregen’ is Leo van Marrewijk, een van onze chauffeurs van de
strandrups, koninklijk onderscheiden. Hij is al 25 jaar vrijwilliger bij diverse verzorgingshuizen
van Zorginstelling Pieter van Foreest in Westland Van 1994 tot 2008 was hij veelzijdig
vrijwilliger voor de RK Parochie Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming in Honselersdijk.
Verder is hij o.m. sinds 10 jaar chauffeur op de strandrups van het PGW.

e

Leo (3 van rechts) en zijn vrouw te midden van PGW’ers
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Strandrolstoel
Het PGW heeft een nieuwe strandrolstoel. Een stoel met banden die geschikt zijn om door
het zand te rollen. U moet wel geduwd worden. De stoel is gratis te leen en staat in Ter
Heijde. Als u hem wilt lenen neemt u contact op met Fletcher hotel Elzenduin via
telefoonnummer: (0174) 214 200.
Op 1 april heeft het PGW een strandrolstoel overhandigd aan de Stichting Avavieren
(Aangepast Vakantie Vieren). Dit ter gelegenheid van de opening van het strandseizoen.
Deze strandrolstoel staat gestationeerd in Vakantiepark Vlugtenburg in ’s Gravenzande.

de strandrolstoel

Rolstoelfiets
De rolstoelfiets kan gratis geleend worden. Wilt u de fiets ook eens lenen? Neem dan contact
op met het PGW via telefoonnummer 06-12104536.
Rolbus
Wij hebben een prachtige Rolbus (busje met rolstoellift) in het Westland rijden. De Rolbus is
er speciaal voor mensen van alle leeftijden met een lichamelijke beperking. Met deze
recreatieve vervoersdienst door vrijwilligers van Vitis Welzijn reist u binnen het Westland
voordelig naar waar u maar wilt. Zo kunt u toch op familiebezoek, langs de dokter of naar de
kerk. Rolbus Westland rijdt op alle dagen van 9.00 - 17.00 uur.
Om gebruik te kunnen maken van de Rolbus dient u zich eerst aan te melden, via het
informatiepakket. Dit pakket is op te halen bij het Buurt Informatie Punt in uw eigen kern.
Het lidmaatschap kost € 5,- per maand. Het bedrag wordt automatisch per kwartaal van uw
rekening afgeschreven. U wordt voor minimaal een jaar lid. Om te kunnen reizen koopt u
voor € 15,- achttien ritbonnen. Een enkele rit kost dus nog geen euro, ongeacht de afstand.
De ritbonnen zijn verkrijgbaar bij het Platform Gehandicapten Westland en in de Rolbus zelf
Een rit afspreken

Eenmaal lid van de Rolbus reserveert u eenvoudig een reis via telefoon (0174) 820 255 of
via rolbus@vitiswelzijn.nl
U geeft het tijdstip van vertrek en tevens het tijdstip voor de terugreis door, ophaaladres en
bestemmingsadres. U wordt op het door u afgesproken tijdstip opgehaald door de Rolbus.
De begeleiders kunnen niet apart worden opgehaald. De bijrijder helpt u zo nodig met in- en
uitstappen.
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Bij het instappen dient u uw lidmaatschapskaart te tonen en een vervoersbewijs af te geven.
Zowel voor de heen- als de terugreis heeft u en ook uw begeleider(s) één rit-bon nodig.
Dag voor de jonge mantelzorgers
Vitis Welzijn organiseert op zaterdag 10 juni van 14.30-19.30 uur een Dag voor de jonge
mantelzorgers bij Beachclub Breez (strand ’s Gravenzande)!
Bubble soccer, Powerkiten, Beachvolleybal en als afsluiting een BBQ. Er mag een introducé
mee. Aanmelden of meer informatie kan via de e-mail, app of telefoon. Marjon van Oosten is
contactpersoon.
mantelzorg@vitiswelzijn.nl / 06 57 60 37 05
bron: Vitis welzijn

Donatie Joannesschool
Kinderen van de Joannesschool (groep 5/6 a en 5/6 b) hebben een sponsorloop gehouden
voor het PGW. Het bedrag dat bijeen gelopen is, is €550! Een heel bedrag. Het PGW zal het
bedrag gebruiken voor materialen voor het scholenproject.

de cheque is overhandigd.

Andere donaties
Het PGW heeft in de periode eind november tot heden van de volgende
instanties/bedrijven/personen een donatie mogen ontvangen:
Wilk van der Sande Poeldijk, Diaconie Hervormde kerk Naaldwijk, Protestantse Gemeente
Naaldwijk, Letselschaderegeling Westland Naaldwijk, Blaak en Breederveld Naaldwijk,
Ballering Maasdijk (Winter Logistics).
Allen hartelijk dank voor uw ondersteuning.
Rolstoelhandbal
Op 24 juni a.s. is het Nederlandse kampioenschap rolstoelhandbal. Er doen 2 teams van
Quintus mee. Wij wensen hun veel succes. In een volgende nieuwsbrief laten wij u weten
hoe de uitslag was.
Meyra
Heeft u met Meyra te maken gehad en wilt u uw ervaringen delen met het PGW?
Schrijf dan een kort briefje en stuur het naar PGW, t.a.v. het secretariaat,
Duijvesteijnstraat 35, 2291 RV Wateringen.E-mailen kan natuurlijk ook: info@pgwestland.nl
U kunt ook telefonisch (op werkdagen tussen 13.00 en 17.00 uur) contact opnemen:
06 34 95 99 99
Meyra heeft de servicepunten behouden. U kunt daar terecht voor kleine reparaties. Voor
grotere reparaties maakt u op de gebruikelijke manier een afspraak.
Het servicenummer van Meyra is: 010 229 40 20
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