
 
 
 
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 juli/augustus 2019 
 
 
   
 
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. 
 
Rolstoeltribune Profronde Westland (wielerdag Wateringen) 
Op donderdag 1 augustus vindt de profronde Westland (voorheen Wateringse Wielerdag) 
plaats. 
 
Net zoals vorig jaar is er een rolstoeltribune in Hofzicht (aan het water). U heeft hier een 
prachtig uitzicht op een stuk van de ronde. Er is plaats voor zo’n 10 rolstoelen of 
scootmobielen. 
 
Dit jaar komt er ook een toegankelijk invalide toilet naast de rolstoeltribune. Hulde aan de 
organisatie die goed heeft meegedacht hoe de ronde goed te bezoeken is voor mensen in 
een rolstoel/scootmobiel. 
 
NB. De tribune is ook voor slechthorenden. Neem dan wel een stoeltje mee om op te zitten. 
 
Strandpark Vlugtenburg 
Dankzij inspanningen van het PGW en Avavieren (aangepast vakantie vieren) is er nog niet 
zo lang geleden een invalidentoilet/ruimte geplaats bij het strand Vlugtenburg. 
 
Op park Vlugtenburg staan sinds vorig jaar een negental aangepaste vakantiehuisjes 
(zorgbungalows). Informatie hierover kunt u vinden op www.avavieren.nl of 
info@avavieren.nl 
Telefonische informatie: 06 13 05 02 04 
 
Drempelvrij Westland 
Vrijwilligers van het PGW zijn bijna klaar met het meten van toegankelijkheid bij de winkels 
en supermarkten in de diverse kernen. 
 
Op zaterdag 6 juli was er een officiële eerste uitreiken van het vignet Drempelvrij Westland in 
de kern ’s Gravenzande. Tijdens het ‘langste ontbijt’ werd het vignet feestelijk uitgereikt. De 
opbrengst van het ontbijt kwam volledig ten goede aan de Festiviteiten Rally, een tourit voor 
ongeneeslijke zieke kinderen.  
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’s Gravenzande (boven) Maasdijk (onder) 

 
 
Cursus “scoot veilig”  
Op 13 september a.s. organiseert het PGW weer een scoot veilig cursus. Dan in Monster 
in de middag. Hebt u al belangstelling? Geef u dan op via het secretariaat van het PGW. 
Tel 06  34 95 99 99 (werkdagen van 13.00-17.00 uur, evt. inspreken) of via 
info@pgwestland.nl 
Tijdens deze middag is er aandacht voor de verkeersregels (theorie). Ook wordt er 
aandacht besteed hoe u om moet/kan gaan met uw scootmobiel (praktijk) 
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theorieles 
 
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 interesse/behoefte heeft, 
neemt u contact op met het secretariaat. 
 
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. 
 
Laat u in ieder geval goed voorlichten over wat de gewenste scootmobiel kan en eventueel 
niet kan. Zorg ervoor dat als uw scootmobiel afgeleverd wordt, u duidelijke rijinstructie 
krijgt! 
 
Tochtje maken met uw scootmobiel 
Met de komst van zon en hogere temperaturen, organiseert het Platform Gehandicapten 
vanuit alle kernen mooie toertochten voor mensen met een scootmobiel, elektrische rolstoel 
of fiets. Onder leiding van 2 ervaren rijders gaan we met kleine groepen ongeveer 20 km 
rijden over veilige, rustige en fraaie paden. Iedere week starten we vanuit een ander dorp. 
Met elkaar willen we er gezellige bijeenkomsten van maken en van de natuur genieten. 
Rustig (gemiddeld 10 km per uur) en veilig rijden staat voorop! 
Onderweg drinken we gezellig koffie/thee met elkaar en/of genieten we bij warm weer van 
een heerlijk ijsje. Vertrek om 13.00 uur en ongeveer 15.30 uur terug. 
 
Belangstellenden kunnen zich tot 1 uur voor de rit aanmelden bij Nico van Dijk, 
telefoon: 0174 417319 of mobiel: 06 38 39 37 38. 
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Deelnemers zorgen voor een zonnig humeur en een opgeladen accu! Bij pech onderweg 
zorgt het platform voor reparatie of zo nodig vervoer naar huis. Als u zich heeft aangemeld 
en het weer valt tegen, mailen wij u of we gaan of niet. 
 
Scholenprojecten 
De scholenprojecten lopen al weer op het eind dit schooljaar. Onze vrijwilligers gaan van een 
welverdiende vakantie/rustperiode genieten. 
De scholen zijn weer aangeschreven voor het schooljaar 2019-2020. Na de zomervakantie 
beginnen we weer vol energie aan het nieuwe schooljaar. 
 
Rolstoelhandbal 
Het seizoen voor rolstoelhandbal zit er inmiddels op. Eindelijk vakantie na een heel drukke 
tweede helft van het seizoen. Dit jaar draaiden we met twee gelijkwaardige teams. (Wij zijn 
de grootste rolstoelhandbalvereniging in Nederland.) Voor onze prestaties van vorig seizoen 
waren we gehuldigd voor beste G-sporters van 2018. Dit jaar zijn we tweede en derde 
geworden van Nederland. Niet onverdiend. 
 
De accommodatie bij Quintus is inmiddels heel goed aangepast voor mensen met een 
rolstoel, dus iedereen kan nu nog makkelijker sporten bij Quintus. 
 
Wij zijn dit jaar o.a. bij Dirk Kuyt Kampioenen-dag geweest in Noordwijk. Dit is een heel leuke 
dag voor G-sporters. Vele sporten konden worden uitgeprobeerd. En ja Dirk was er zelf ook 
bij . Ook Anouk Hoogendijk (ex-international van oranje leeuwinnen) En Carlos (winnaar van 
Expedition Robinson). Zij waren heel enthousiast van het rolstoelhandbal.  
 
Tot slot van het seizoen hebben we met de Paragames meegedaan. Dit evenement wordt 
ook steeds groter. Dit duurt tegenwoordig al 3 dagen en is voor alle sporten voor mensen 
met fysieke beperkingen. 
Wij speelden in internationaal toernooitje zaterdag 29 juni op die hete dag… zelfs in de zaal 
was het erg warm.  
 
Volgend jaar maken we er weer een mooi jaar van en hopen dat alle blessures weer 
genezen zijn. 
Heeft u een keer zin om te komen kijken? Op 22 september 2019 spelen we bij Quintus een 
hele dag een toernooi tegen alle teams uit Nederland. Kom gerust langs.  
 
Rolbus 
Hoe wordt u lid van de rolbus 
De Rolbus is er speciaal voor mensen van alle leeftijden met een lichamelijke beperking. Met 
deze 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 € 20,- twintig ritbonnen. Een enkele rit kost dus een euro, ongeacht de afstand. De 
ritbonnen zijn verkrijgbaar bij Vitis en in de Rolbus zelf. 
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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. 
 
Nieuwe rolbus 
De oudste rolbus moet vervangen worden. Hij heeft zijn diensten bewezen. Het PGW hoopt 
het geld wat hiervoor nodig is voor elkaar te krijgen door mogelijke sponsors/donateurs aan 
te schrijven. De eerste bedragen zijn al toegezegd! Maar we zijn er nog niet, dus we gaan 
door met het werven van donateurs/sponsors. 
 
Nieuwe eisen vastzetten elektrische rolstoelen/scootmobielen in (taxi)bussen 
Volgend jaar gaan de nieuwe eisen voor het goed en veilig vastzetten van elektrische 
rolstoelen en scootmobielen in (taxi)bussen.  
De gemeente en Meyra maken een plan van aanpak wie voor de aanpassing van zijn 
vervoermiddel in aanmerking komt. Als u in aanmerking komt voor een aanpassing aan uw 
hulpmiddel, krijgt u in het komende jaar vanzelf bericht. 
 
Strandrups 
Voor informatie over of boekingen voor 2019 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  

 
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.  
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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 
 

  
Rolstoelfiets     Rolstoelbakfiets 
 
PGW aanwezig op alle Westlandse Braderieën  
Ook dit jaar is het PGW weer aanwezig om alle braderieën in het Westland. Na Wateringen, 
Honselersdijk en Monster gaan we nog naar ’s Gravenzande, De Lier en Naaldwijk.  
   
Tijdens het wassen van uw rolstoel, scootmobiel of rollator worden er gesprekken gevoerd 
met andere vrijwilligers van het PGW. In totaal worden er per jaar ongeveer 200 rolstoelen, 
scootmobielen en rollators gewassen.  
 
Hulde aan de vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken! 
 
Resterende data en plaatsen: 
Juli: Vrijdag 19 ‘s Gravenzande 
Augustus: Vrijdag 23 De Lier en Vrijdag 30 Naaldwijk 
September: Zaterdag 7 Poeldijk 
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Rolstoelwassers gezocht 
Ons team van rolstoelwassers is op zoek naar mede-wassers. Kent u iemand die ons op 
vrijwillige basis wil komen helpen? Laat dit dan via ons secretariaat weten (tel. 06 34 95 99 
99) of via de e-mail: info@pgwestland.nl 
Het team is actief tijdens de braderieën, scoot veilig cursus en andere evenementen. 
 
Regio taxi (regionaal vervoer) 
Na het faillissement van Taxi de Roo, heeft Connexxion het regio-taxi vervoer overgenomen. 
Zij gaan hun uiterste best doen om u (als lid) veilig en binnen de tijdsnormen te vervoeren. 
Ondervindt u toch grote problemen? Meld dit dan bij Connexxion zelf of bij het PGW. 
Klachten geeft u door via telefoonnummer 088 9666 009. Wilt u meer informatie? Bel dan 
088 9666 011 (werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur) 
Voor het aanvragen van een rit belt u met 088 9666 000 
 
Valys (boven regionaal vervoer) 
Bij het vervoer van Valys is er niets veranderd. U kunt gewoon reizen met hen zoals u 
gewend bent. 
 
Her indicering Huishoudelijke Hulp WMO 
Er is een hoop te doen over de her indicering van de Huishoudelijke Hulp in het kader van de 
WMO. Op het moment ligt het proces stil. Er komt eerst een onderzoek waarin alle wensen 
en standpunten worden geïnventariseerd. 
Het PGW gaat voor zorg op maat. Dus de zorgvraag per persoon bekijken. Binnenkort 
spreekt het PGW met het projectbureau. 
 
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 (Bij afwezigheid uw telefoonnummer en naam inspreken op voicemail, u 
wordt dan teruggebeld.) 
 
Meyra behoudt in 2019 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 
 

 
 

Wilt u iets aan ons kwijt? Bel of e-mail ons dan 
Onze contactgegevens staan bovenaan de nieuwsbrief 


