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Golfclinics voor bezoekers Sport- en Zorgatelier
Met een ‘extra handicap’ de baan op. In het kader van het ontdekken van
sportkansen organiseert Sport- en Zorgatelier Oisterwijk een serie indoor
golfclinics. De eerste reacties zijn veelbelovend. Door de aanpassingen, het
gebruik van speciale golfclubs, hulpmiddelen en met de nodige begeleiding, is
de golfsport ook voor mensen met een hersenbeschadiging (NAH) erg
toegankelijk. Het doel: vanaf komend voorjaar golfen op een outdoor
accommodatie. Lekker een aantal holes lopen op een mooie baan en een
balletje slaan. Super toch! Zeker als je daardoor weer een ‘hindernis’ overwint
c.q. kunt overwinnen, aldus John Loonen (vrijwilliger en kartrekker).

U ziet de deelnemers bezig tijdens het afslaan.

Sport- en Zorgatelier Oisterwijk organiseert deze winter met ondersteuning
van

de

Nederlandse

Golf

Federatie

(NGF),

PGA

Holland,

Moonen

attractieverhuur en gemeente Oisterwijk een pilot van twaalf golfclinics.

We starten met oefenslagen op de mat, chippen, putten en afslaan om daarna
echt de baan op te gaan. John kwam naar aanleiding van een publicatie in
het NRC met dit idee. “Wat golf met mensen doet, is soms nauwelijks te
bevatten”, ervaart hij. “Het geeft hun nieuwe energie en stukje bij beetje komt
het gevoel van eigenwaarde terug.” Sport- en Zorgatelier Oisterwijk denkt
graag mee wanneer het gaat om sport en bewegen. Ook al lukt het misschien
fysiek gezien niet altijd om de perfecte beweging te kunnen maken. Dat
betekent out of the box denken en hen toch in staat stellen om de bal te laten
vliegen.

#beweegkansen #aangepast-sporten #NAH
Interesse in dit initiatief, als vrijwilliger of deelnemer? Of wilt u de deelnemers
ontvangen op uw golfbaan? Neem contact op met jellevandenelzen@wyzorg.nl
of 06-42059520

Aanpassing grondwet art.1?
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen
gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke
grond dan ook, is niet toegestaan”.
Zo luidt nu artikel 1 van de grondwet. Een meerderheid in de Tweede Kamer
ziet graag een uitbreiding van dit wetsartikel met de toevoeging ‘handicap
en seksuele geaardheid’. In dit artikel richt ik mij met name op het deel
‘handicap’.
Nou zou het woord ‘handicap’ voor misverstanden kunnen zorgen. In dit
artikel praat ik liever over mensen met een beperking of
functioneringsstoornis zoals wij dat vaak ervaren. Ingewikkelde richtlijnen,
die o.a. geformuleerd zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO),
liggen ten grondslag aan de juiste zorg, ook voor mensen die bijvoorbeeld
NAH, dementie, Parkinson hebben.
Artikel 1 in gewoon Nederlands luidt dan ook:
In Nederland behandelen we iedereen op dezelfde manier. Uiteraard als
situaties hetzelfde zijn. Discrimineren mag dus niet.
Mensen met een beperking of functioneringsstoornis hebben het recht
zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Net als ieder ander. Dit is
nog steeds niet het geval. Denk daarbij aan scholing, arbeid, zelfstandig
wonen, toegankelijkheid, hobby’s of sociale contacten.
14 juni 2016 heeft Nederland het Verdrag van de Verenigde Naties ‘inzake
de rechten van personen met een handicap’ gerectificeerd. De overheid dient
haar wetten en beleid toe te passen overeenkomstig het verdrag. Het maakt
de positie van personen met een beperking sterker. De rechter moet bij zijn
beslissingen rekening houden met het verdrag. Het College voor de Rechten
van de Mens adviseert en houdt toezicht op de uitvoering van dit verdrag.

Gelukkig zijn er al wetten en regels om personen met een beperking te
beschermen waaronder de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of
chronische ziekte (WGBH/CZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO), de Wet Passend Onderwijs, de Participatiewet en uiteraard de
Grondwet. De huidige wetten en regels zijn echter niet toereikend genoeg
om te zorgen dat mensen met een beperking aan de samenleving kunnen
deelnemen. De initiatiefnemers willen de rechten van personen met een
beperking of functioneringsstoornis niet alleen versterken maar ook
verankeren in de Grondwet.
Stel bijvoorbeeld dat een vrouw die spasme vertoont een hypotheek wil
afsluiten. De bank wil pas zaken met haar doen als zij een begeleider
meeneemt. Op dit moment staat niet met zoveel woorden in de wet dat de
bank dat niet mag doen. Nu Nederland het VN-Verdrag inzake de rechten
van personen met een handicap heeft geratificeerd, moet de wet worden
veranderd en kan de vrouw eisen dat zij er recht op heeft om zelfstandig een
hypotheek af te sluiten.
Er zit echter nog één adder onder het gras. De grondwetsherziening kan pas
ná de verkiezingen van 15 maart in gang worden gezet. Afhankelijk van wie
er gaat regeren zou men er nog van af kunnen zien.
Juan Gonzalez (febr. 2017)

Winterperiode ten einde, fietsperiode van start!
Binnenkort is het weer zover, dan stappen we weer op de duo- en
rolstoelfiets. Vanaf begin maart, indien het weer het toelaat.
Stichting-Rick heeft er afgelopen periode voor gezorgd dat de fietsen met
opgepompte banden en een gesmeerde ketting weer startklaar staan.
Zoals jullie van ons gewend zijn, stonden WY afgelopen maanden
ondanks het winterweer, niet stil. Zo vonden er diverse interessante,
informatieve en/of ontspannende activiteiten plaats. O.a. Nationaal
Monument Kamp Vught, de joodse begraafplaats en Tobroco Giant
(ontwikkelen, produceren, en verkopen van machines voor agrarische- en
tuinbouwmarkt) werden bezocht. Verder waren er ook informatieve
lezingen van o.a. de vogelwerkgroep, Thea Leussink van Dito
(diëtistengroep Tilburg en omstreken), Lisette van der Sande
(ergotherapie van der Sande) en Toon Ibes (3D printing).
Henk Schoones nam ons al wandelend mee door het dorp met
verschillende interessante verhalen over Oisterwijk.
Uit de vele positieve reacties blijkt hoe zeer bezoekers, vrijwilligers en
medewerkers deze winterse ‘activiteiten’ waarderen. We hopen ook
volgend jaar weer een mooie invulling te kunnen geven aan de
winterperiode. Mede door de inzet en ondersteuning van onze vrijwilligers
is dit mogelijk. Vrijwilligers zijn natuurlijk een heel belangrijke drijfveer
binnen Sport- en Zorgatelier Oisterwijk. Dank hiervoor.
Binnenkort dus weer gezamenlijk op de fiets, lekker de buitenlucht
opsnuiven en vitamine D aanmaken. Het ‘op de weg houden’ van de
fietsen brengt natuurlijk veel kosten met zich mee. Namens StichtingRick attenderen we u erop dat een vrijwillige bijdrage gegeven kan
worden aan Stichting Rick. www.stichting-rick.nl/donaties

Toon Ibes presenteert zijn 3D printer.

Het ‘Oisterwijkse’ Tobroco Giant, marktleider in machines voor de agrarische markt.

Het bezoek aan de Joods begraafplaats, onder leiding van vrijwillige gids Kees Welmers

Bijzonderheden
Henny Stallen, bezoeker van Sport- en Zorgatelier Oisterwijk, is 7 februari jl.
overleden. WY wensen Gonny, familie en vrienden veel sterkte toe de
komende periode.
In 2017 zijn de partneravonden gepland op: 5 april (niet zoals eerder
vermeld op 12 april), 14 juni, 13 september en 15 november. Ze delen
problemen, veranderingen en praktische tips. Wil je meepraten, of alleen
maar komen luisteren of kennismaken? Ben je geen partner maar wel een
direct betrokkene? Ook dan ben je van harte welkom. Voor informatie: Elly
Snels, 06 – 466 137 90
Stephan Verhart gaat komende maand starten met het afnemen van een
vragenlijst omtrent aangepast sporten. Dit onderzoek richt zich op de
behoefte naar aangepast sporten voor mensen met niet-aangeboren
hersenletsel in Oisterwijk en omringende gemeenten.
Mocht u vragen hebben over dit onderzoek dan kunt u contact opnemen met
Stephan Verhart aangepastsportenoisterwijk@gmail.com
Pieter Kipping (stagiaire Fontys Sportkunde) is begin februari gestart met
zijn stage bij Sport- en Zorgatelier Oisterwijk. Pieter is aanwezig op
woensdag en donderdag. WY wensen Pieter veel succes met zijn stage.
Bekijk en like onze facebookpagina www.facebook.com/WYzorg
Belangrijke data:
WY zijn in 2016 het hele jaar geopend, behalve op de feestdagen.
Baerdijk 43
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5061 GG Oisterwijk

06-51328803 (Yvonne)

info@wyzorg.nl

06-42059520 (Jelle)

