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 december 2018
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.
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”
Wij hebben in mei en september in ’s Gravenzande en Naaldwijk de cursus scoot veilig
gegeven. De cursus is bedoeld voor mensen die met een scootmobiel rijden. Wij hadden
zowel beginnende rijders als ervaren rijders als cursisten. Na een presentatie van een
aantal verkeersregels volgde een rij- en behendigheidstest. Ook werd er informatie
gegeven door een sociaal makelaar van Vitis welzijn en vrijwilligers van het PGW.
In 2019 volgen weer 2 cursus dagen. Houd hiervoor uw post, e-mail of de huis-aanhuisbladen in de gaten.
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.
Rijlessen
De ergotherapeut kan ook rijlessen geven. De rijlessen worden door uw zorgverzekering
betaald. Ze vallen wel onder het eigen risico. Als u uw eigen risico nog niet heeft
opgebruikt, zullen de rijlessen verrekend worden met uw eigen risico.
Daarnaast verzorgt het PGW incidenteel ook rijlessen. Als u belangstelling heeft, neemt u
contact op met het secretariaat.
Tochtje maken met uw scootmobiel
Het PGW start in maart 2019 weer met rijtochten met de scootmobiel. U kunt bij de
begeleider van de tochten (Nico van Dijk) vanaf februari 2019 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 t.z.t. ook op de website gepubliceerd.
Activiteiten bij Gemeente Westland
Het PGW was 18 oktober aanwezig bij de ‘dag van de garantiebaan’ in het
ambtenarengebouw van de gemeente Westland aan de Tiendweg.
Doel was om de gemeenteambtenaren te laten ervaren hoe het is om met een handicap om
te gaan. Bij het PGW konden ze o.a. geblinddoekt met een taststok door het gebouw lopen,

in een scootmobiel of rolstoel rijden en de ervaringen horen van iemand die doof is en
iemand die blind is. Een leerzame ervaring!
Scholenprojecten
Het schooljaar 2018 – 2019 is weer een tijdje onderweg. Ook dit schooljaar 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 blinden geleidehond.
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.
De kinderen en leerkrachten waren ook de afgelopen maanden weer enthousiast. Dit en de
noodzaak om de kinderen een stukje bewustzijn en begrip voor mensen met een lichamelijke
beperking mee te geven maakt onze vrijwilligers nog meer enthousiast om dit project uit te
oefenen.
Keurmerk Drempelvrij Westland
Hoe toegankelijk zijn winkels en horeca in Westland voor mensen die niet zo goed ter been
zijn? Dat kun je aflezen aan het keurmerk Westland Drempelvrij. Op de gevel van het
gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk hangt het keurmerk al een tijdje. Sinds 18
oktober hebben ook twee zaken in winkelcentrum De Tuinen een sticker op het raam.
Voorzitter Chris Petri van BIZ Naaldwijk en centramanager Marjan Naaktgeboren bezochten
op de scootmobiel de twee betrokken winkels in De Tuinen. Wethouder Piet Vreugdenhil zag
dat het goed was en mocht de keurmerken uitreiken.
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Het keurmerk Westland Drempelvrij is een initiatief van het Platform Gehandicapten
Westland (PGW), dat zich al jaren inzet voor een drempelvrije gemeente. De afgelopen
maanden heeft het platform de elf Westlandse kernen op bereikbaarheid gecontroleerd. "We
gaan de komende weken kijken wie aan de criteria voldoen en die krijgen het vignet
opgeplakt", zegt Annemiek Koremans namens PGW.”
Nieuwe rolbus
Donderdag 12 juli 2018 vond de feestelijke onthulling van de nieuwe Rolbus plaats. In het
bijzijn van de vrijwilligers die deze mooie vervoersdienst voor mensen met een lichamelijke
beperking mogelijk maken, luidden Wethouder Vreugdenhil, directeur Sylvia Vollebregt van
Vitis Welzijn en Annemiek Koremans van Platform Gehandicapten Westland de nieuwe
Rolbus in.

Donaties maakten het mogelijk
De nieuwe Rolbus is volledig mogelijk gemaakt door giften en donaties via de Stichting
Vrienden van Vitis, alle betrokkenen zijn daar trots op. Onder meer Rotaryclub het Westland,
de Protestantse kerken uit Naaldwijk, Tenniscentrum Verburgh die een Rock ’n Roll avond
organiseerde, PGW en Gemeente Westland brachten het bedrag voor de bus met rolstoellift
bij elkaar.
“Volwaardig en betaalbaar vervoer is vaak tobben voor mensen met een beperking. Zonder
alternatieve mogelijkheden, zonder vrijheid, zonder eigen regie. Met doorzettingsvermogen
hebben we deze mooie bus voor elkaar gekregen. Vandaag is het feest, groot feest!” aldus
Annemiek Koremans.
Strandrups
De strandrups heeft een druk seizoen achter de rug. Er werden 180 ritten gereden. 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 2019 weer klaar voor
gebruik.
Deelnemers op de strandrups krijgen gratis een kopje koffie tijdens de rit.
Ook is er gelegenheid, op eigen kosten, bij strandpaviljoen Moments Beach koffie te drinken
en/of te lunchen.
Voor informatie over of boekingen voor 2019 kunt u vanaf februari 2019 contact opnemen
met de planning van de strandrups, via
 de website van het PGW: www.pgwestland.nl
 de e-mail: strandrups@pgwestland.nl
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telefonisch: 06 42 05 55 54 (op werkdagen tussen 13.00 en 18.00 uur vanaf februari
2019)

De prijzen in 2019 voor particulieren: minimaal 4 personen à €10,- per persoon (dus
minimaal €40,-, ook al boekt u met 2 personen), of €60,- voor de hele strandrups. Er kunnen
maximaal 8 personen mee. Dit is afhankelijk van het aantal mensen in een rolstoel, die
meegaan.

Rolstoel(bak)fiets
De rolstoelfiets en rolstoelbakfiets zijn gratis te leen. U betaalt wel een borg. Wilt u de fiets ook
eens lenen? Neem dan contact op met het PGW via telefoonnummer 06-12104536
Waar kon u ons nog meer ontmoeten?
Wij zijn o.a actief geweest op:
 alle Westlandse braderieën
 de open dag van Zorghulpmiddelen outlet in Wateringen
 gezondheidsbeurs ‘samen actief’ in Naaldwijk
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Dank aan de Gemeente Westland en onze donateurs
Voor haar werkzaamheden krijgt het PGW jaarlijks een subsidie van de Gemeente Westland.
Waarvoor hartelijke dank.
Daarnaast is het PGW veel dank verschuldigd aan onze donateurs. Zonder hen zou het
PGW niet zoveel extra activiteiten kunnen doen.
Dank aan (in willekeurige volgorde):
Letselschade Westland (algemeen)
St. Steun Gezondheidszorg Naaldwijk – Honselersdijk (brandstof strandrups)
Weterings Mechanisatie B.V (strandrups)
Remmerswaal notariskantoor (algemeen, scholenproject en strandrups)
Dela Goede doelenfonds (scholenproject)
V.O.F. Gebr. Van den Ende (strandrups)
AH Wateringen (strandrolstoel)
Habbekrats de Lier (strandrups)
Casino Scheveningen (Rolbus)
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
NB. De nieuwe servicekalender voor 2019 vind u bij deze nieuwsbrief.
Tot Slot
Privacy
U heeft eerder aangegeven de nieuwsbrief van het Platform Gehandicapten Westland te
willen ontvangen.

5

Op 25 mei 2018 trad de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Persoonsgegevens
(AVG), in werking.
Om hieraan te voldoen hebben wij een aantal aanpassingen doorgevoerd in ons privacy
statement.
Op de website van Platform Gehandicapten
Westland https://www.pgwestland.nl/456/Privacy informeren wij u over ons privacybeleid.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen
via info@pgwestland.nl.
Wilt u niet langer onze nieuwsbrief ontvangen, dan vragen wij u vriendelijk om u uit te
schrijven bij het secretariaat.
Adres: Duijvesteijnstraat 35, 2291 RV Wateringen
Met vriendelijke groet,
Platform Gehandicapten Westland
Wij wensen u sfeervolle kerstdagen
en een
heel gelukkig en zo gezond mogelijk 2019 toe

6

