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Wilt u als vrijwilliger ook een steentje bijdragen aan het werk van
het gehandicaptenplatform?
Het platform heeft vooral behoefte aan een secretaris, maar zoekt
ook hulp bij: de PR, fondsenwerving, 2x per jaar het bezorgen
van onze Nieuwsbrieven, ludieke acties en het scholenproject.
Het maakt niet uit of u een handicap hebt of niet. Ook ouders van
kinderen met een beperking zijn méér dan welkom!
Geen langdurig vergaderen, maar écht aan de slag!
Wilt u meer informatie: Bezoek onze website www.
gehandicaptenplatformklm.nl of bel 0416-274727.

Woordje van onze voorzitter

Mijn naam is Simon Pepping. Gehuwd en 2 kinderen (35 en 33).
Na in het onderwijs gewerkt te hebben ben ik sinds januari 2014
als voorzitter gestart bij het gehandicaptenplatform. Het is een
hele uitdaging om deze enthousiaste groep vrijwillig(st)ers sturing
en hulp te bieden bij hun veelzijdige werk.
In nieuwsbrief nr. 4 hebt u kunnen lezen dat het
gehandicaptenplatform in november 2013, 20 jaar bestond.
Om dit niet zomaar voorbij te laten gaan, was het platform met
iets bezig, wat nog in de kinderschoenen stond. Nu, een half jaar
verder, is er al een aardig resultaat geboekt:
Samen spelen was het motto! En het begin is gemaakt!
In Loon op Zand is in de Willibrordusstraat een nieuw
speelterreintje gekomen met daarbij een vogelnestschommel.
Hierdoor kunnen kinderen met en zonder handicap samen spelen.
Ook in De Moer komt een nieuw terreintje met ‘n speciaal toestel.
In Kaatsheuvel is aan de Adam van Noortstraat een terreintje
opgeknapt. Ook daar willen we een vogelnestschommel laten
plaatsen.
Tevens streven we ernaar, om bij toekomstige renovaties
van bestaande speelterreintjes aandacht te hebben voor
speeltoestellen, waarmee kinderen met en zonder handicap
sámen kunnen spelen.

Project Drempels

Al 10 jaar presenteert een groepje vrijwilligers van het platform
het scholenproject “Drempels” aan de basisscholen binnen onze
gemeente. Al 10 jaar komt deze projectgroep dus ook op de Anton
Pieckschool of zoals hij tegenwoordig heet, het Zilverlicht.
Helaas verhuist het Zilverlicht naar Waalwijk en moeten wij dus
afscheid nemen van deze leuke, actieve school.
Van hun geldelijke bijdrages hebben wij een headset gekocht.
Deze ondersteunt een van onze vrijwilligsters bij haar spraak,
zodat het praten voor de groep haar veel minder energie kost.
Leerlingen en team van het Zilverlicht: bedankt voor de fijne jaren,
dat wij op jullie school te gast mochten zijn.

Centrum

De verkeersveiligheid in het centrum van Kaatsheuvel blijft een
doorn in het oog. Natuurlijk kan het ook niet altijd even goed
geregeld worden vanwege de werkzaamheden, maar met het
zoethoudertje “als het centrum klaar is komt het goed” zijn wij niet
tevreden.
Het moet namelijk tot die tijd ook toegankelijk zijn voor iedereen.
Daarom houdt een van onze vrijwilligsters een oogje in het zeil,
om toch de schrijnendste situaties tijdelijk te laten verbeteren.
Hebt u een vraag, bel haar op tel. nr. 0416-362386 na 16:00 uur.

Lichtjesroute Eindhoven

K.B.O. Kaatsheuvel organiseert een bustocht naar de prachtige
lichtjesroute in Eindhoven. Ook voor rolstoelers!!
Er wordt bij voldoende deelname een speciale bus gereserveerd
waarin óók 10 rolstoelgebruikers mee kunnen.
Wanneer: dinsdag 7 oktober 2014
Vertrektijd: 18:30 uur en terug: ca 23:00 uur
Waar: De Werft
Kosten leden: € 20,00. Kosten niet leden: € 22,50
Aanmelden en/of informatie bij Ad de Graaff.
Te bereiken op tel. nr. 0416-284231 of 06-43591936.

Een melding is géén klacht

Helaas is het nodig om, als u niet tevreden bent over een rit met
de regiotaxi, hier een klacht over in te dienen. Dus geen melding!
Wordt u te laat opgehaald of met de rolstoel niet goed vast gezet?
Dien dan een klacht in. Een melding en een klacht zijn beide
uitingen van ontevredenheid, maar als u duidelijk zegt dat u een
klacht wilt indienen, móet men er officieel iets mee doen.
Help knelpunten en herhalingen, op te lossen en te voorkomen.
Meer Informatie? http://www.regiotaximiddenbrabant.nl of bel naar
tel.nr. 0800-4831762

Handige weetjes

In het boek “Een leven op rolletjes” blikt Viktor terug op bijna 15
jaar rolstoelcarrière. Hij vertelt over zijn ervaringen met reizen,
sporten en uitgaan, maar ook over het aangaan van nieuwe
relaties en de omgang met ‘voetgangers’.
Een eerlijk en inspirerend boek.
Zitvolleybal iets voor u? U mag 3 gratis proeftrainingen volgen.
Aanmelden en/of informatie:
Secretariaat VC Sarto. Sporthal Dongewijk. Dongewijkdreef 40.
5045 NH Tilburg. Tel. nr. 013-5713847.
De gemeente werkt hard aan het up-to-date houden van haar adressenbestand. Toch kan het voorkomen,
dat deze nieuwsbrief bij u bezorgd wordt, terwijl de geadresseerde is overleden of verhuisd. Zowel de
gemeente als wij vinden dit heel vervelend en bieden u daarvoor op voorhand welgemeende excuses aan.
Daarnaast willen wij u vragen de foutieve adressering door te geven via telefoonnummer 0416 – 27 47 27.
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