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E-mail
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Nieuwsbrief december 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.
Jubilerend PGWestland krijgt gemeentelijk keurmerk
Op vrijdag 17 november, tijdens het jaarlijkse vrijwilligersfeest van het Platform
Gehandicapten Westland, is aandacht besteed aan het 25-jarig bestaan van deze
belangenorganisatie in het Westland. Zowel voorzitter Annemiek Koremans als wethouder
Marga de Goeij stonden stil bij de vele activiteiten en voorzieningen van het platform ten
dienste van met name de Westlandse burgers met een functiebeperking. Als verrassing
overhandigde de wethouder het keurmerk ‘Drempelvrij Westland’.
Dit keurmerk is de erkenning van de gemeente voor al het werk dat PG Westland in de
afgelopen 25 jaar heeft verricht om de toegankelijkheid voor inwoners met een beperking in
het Westland te verbeteren, bij de inrichting van de leefomgeving en de bouw van gebouwen
en woningen. Een geslaagde missie, omdat de gemeente Westland qua toegankelijkheid
landelijk zeer hoog scoort.
Het keurmerk wordt o.a. toegekend aan eigenaren of beheerders van wijken, gebouwen of
woningen in het Westland. Wie denkt te voldoen aan de gestelde eisen van toegankelijk, kan
zijn winkel, kantoor, wooncomplex of accommodatie laten keuren door PGWestland. Het
platform heeft daarin ook een adviserende rol. Op grond van deze meting wordt het
gemeentelijke keurmerk ‘Drempelvrij Westland’ toegewezen en mag de eigenaar of
ondernemer het logo van het keurmerk toepassen in zijn communicatie. Aanvragen voor het
keurmerk kunnen alleen via mail info@pgwestland.nl worden ingediend.
PGWestland bestaat voor een groot deel uit vrijwilligers met een lichamelijke beperking of
een chronische ziekte. Vanuit hun dagelijkse ervaringen werken zij aan het creëren van een
bereikbare, toegankelijke en bruikbare samenleving voor iedereen in het Westland.

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”
In juni is er weer een cursus ‘scoot veilig’ gehouden. Alle deelnemers waren enthousiast.
Ook in 2018 zullen er weer cursussen worden georganiseerd in verschillende kernen.
Lezers van de nieuwsbrief krijgen te zijner tijd een vooraankondiging en de mogelijkheid
om zich in te schrijven.

Een behendigheidsparcours

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 april 2018 start het PGW weer met rijtochten met de scootmobiel. U kunt bij de
begeleider van de tochten (Nico van Dijk) informeren wanneer en waar de tochten weer
gereden gaan worden. Telefoonnummer: (0174) 417 319 of 06 38 39 37 38.
Het overzicht met data wordt ook op de website gepubliceerd.
Scholenprojecten
Het schooljaar 2017-2018 is alweer een tijdje begonnen. Ook dit jaar bezoeken 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 films te zien. Een met de titel: ‘een
handicap? Anders maar heel gewoon!’ en 1 over de opleiding van een blinde geleidehond.
Tenslotte is er ook een kringgesprek waar ervaringsdeskundigen en de kinderen in gesprek
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gaan over het project, de dagelijkse ‘problemen’ waar men mee te maken kan krijgen, et
cetera.
Dit schooljaar heeft het scholenproject nieuwe (kinder)rolstoelen. Dit is mogelijk gemaakt
door: Re-sell uit ’s Gravenzande.
Dit schooljaar worden ook de nieuwe hoofdspriet helmpjes in gebruik genomen. Hiermee
kunnen de kinderen dammen en ervaren om hoe het is om je handen niet te kunnen
gebruiken tijdens het dammen. De helmpjes zijn (deels) gesponsord door firma Bike Totaal
Wijtman uit Wateringen en dhr. Neeleman (vrijwilliger PGW). Dhr. Neeleman heeft ook de
helmpjes gebruiksklaar gemaakt.

Nieuwe helmpjes

Helmpjes in gebruik. Op voorgrond oud helmpje

Strandrups
De strandrups heeft een druk seizoen achter de rug. Allen die hebben meegereden waren
zeer enthousiast. Is dit ook iets voor u? De strandrups wordt in de winter weer nagekeken en
weer geverfd en staat vanaf april weer klaar voor gebruik. Voor een kopje koffie tijdens de rit
wordt gezorgd.
Ook is er gelegenheid, op eigen kosten, bij strandpaviljoen Moments Beach koffie te drinken
en/of te lunchen.
Voor informatie of boekingen voor 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
2018)
De prijzen in 2018 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.
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genieten op de strandrups

Strandrolstoel
Het PGW heeft ook een 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.

de strandrolstoel

Rolstoel(bak)fiets
De rolstoelfiets kan gratis geleend worden. Wilt u de fiets ook eens lenen? Neem dan contact
op met het PGW via telefoonnummer 06-12104536.
Binnenkort is er een ook een rolstoelbakfiets.
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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.
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.
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, is er een 2e rolbus besteld. Naar verwachting zal
de doorlooptijd (aanschaf en aanpassingen) een half jaar duren. Wij houden u op de hoogte.
Rolstoelhandbal
Sinds augustus 2015 is bij Quintus in Kwintsheul rolstoelhandbal te beoefenen.
Er zijn inmiddels 20 leden in leeftijd van 16 tot ongeveer 70 jaar en ze spelen in gemengde
teams. Ongeveer maandelijks spelen ze 2 wedstrijden met andere bestaande verenigingen
(inmiddels 5 verenigingen in Nederland). Ook worden er clinics verzorgd bij andere
handbalverenigingen, Sophia Revalidatie et cetera.
De teams trainen 2 keer per week op de donderdagen van 17.30 – 19.00 uur en op de
zaterdagen van 13.00 – 14.30 uur. Het lidmaatschap kost € 120,00 per jaar.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie dan kunt u mailen
naar rolstoelhandbal@hvquintus.nl.
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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 behoudt in 2018 de servicepunten. 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 4020

Het bestuur van het PGW wenst u een heel gelukkig en een zo gezond mogelijk 2018
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