
 
  

2014, Jaargang 6. Nummer 21. Week 44. 
In deze Voorall Nieuwsflits leest u het nieuws dat  
Voorall opviel en dat wij graag met u willen delen. 

  

 

Onderzoek naar verkeersveiligheid van scootmobielen 

Christiaan Eveleens Maarse, student "Mobiliteit" aan de NHTV Hogeschool 

in Breda, loopt stage bij Voorall en is bezig met een onderzoek naar de 
verkeersveiligheid van scootmobielen.  

De reden voor dit onderzoek is dat het aantal scootmobielen in het 
verkeer toeneemt en het aantal ongevallen hiermee ook. Over de oorzaak 

van de toename van het aantal ongelukken is maar weinig bekend.   



Een van de onderdelen van het onderzoek is het in kaart brengen van de 

ervaringen, wensen en behoeften van de gebruikers van de scootmobiel. 
Aan de hand van onderstaande enquête wil Christiaan hier meer 

duidelijkheid over krijgen.   

 

Bent u afhankelijk van een scootmobiel en kunt u 10 minuten tijd 

vrijmaken? Vul dan de enquête in via de onderstaande link. De enquete is 
anoniem, maar de vragen met een sterretje zijn verplicht. De 

sluitingsdatum is 2 november.  

 

Via deze link komt bij de enquête:  

 http://www.thesistools.com/web/?id=429750    

  

 

 
 

Speciale opening van zandsculpturen voor mensen met een visuele beperking  op 

donderdag 30 oktober tussen 12.00 en 16.00 uur 
Sinds 15 september staan op het Buitenhof in het centrum van Den Haag drie grote 

zandsculpturen in het kader van “200 jaar Koninkrijk”. De sculpturen zijn vervaardigd door 

kunstenaars van de Haagse organisatie World Sand Sculpting Academy WSSA. Zij 

verbeelden de landing van Koning Willem I op het Scheveningse strand, een driedimensionaal 

portret van Koning Willem I en Prinsjesdag op het Binnenhof.   

Op donderdag 30 oktober tussen 12.00 en 16.00 uur worden mensen met een visuele 

beperking in de gelegenheid gesteld de sculpturen te voelen, om een indruk te krijgen hoe ze 

http://www.thesistools.com/web/?id=429750


zijn vormgegeven. Tevens wordt uitleg gegeven door medewerkers van de WSSA hoe de 

sculpturen worden gebouwd.  

 

De toegang is gratis en u hoeft zich niet van tevoren aan te melden.   

Tip: draag goede schoenen of laarzen  

 
Programma over thuisrevalidatie live op internet 

Op maandag 10 november aanstaande zendt de 'Week Chronisch Zieken' 

live op internet een programma over thuisrevalidatie uit. Jan van Amstel 
leidt tijdens de Nationale Zorgvernieuwingsdag een gesprek over de 

nieuwste manieren van thuisrevalidatie zoals Google Glass, oefenapps, 
tele-revalidatie en muziektherapie. Dit gesprek is te volgen van 11.30 tot 

12.20 uur. In de middag zijn er korte pitches van mensen met nieuwe 

ideeën en producten voor thuisrevalidatie. Deze uitzending is van 13.20 
tot 14.10 uur.  Het programma is te volgen via een link: Klik hier 
  

 

 
 

Dringend Buddy's gezocht 

Buddy Netwerk zoekt nieuwe buddy's. Wat doet een buddy? Een buddy 
brengt wekelijks een bezoek aan een cliënt. Een bezoek duurt plusminus 2 

http://www.chronischziek.nl/revalidatie/


tot 4 uur, de buddy luistert, geeft aandacht en denkt mee. Soms 

trekken zij er samen op uit. Kortom: wie open staat voor iemand die 
eenzaam is, gaat een hele mooie tijd tegemoet met een zeer waardevol 

contact. Bovendien staat u er niet alleen voor. U wordt begeleid, getraind 

en ondersteund door ervaren medewerkers binnen Buddy Netwerk. 
  

Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden als Buddy? Neem dan contact 
op via: 070 - 364 95 00 of Klik hier 

  

 
 

Aanmoedigingsprijs Toegankelijkheid in Voorburg 
Museum Swaensteyn aan de Herenstraat in Voorburg heeft de aanmoedigingsprijs 

Toegankelijkheid van de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid en MKB Leidschendam-

Voorburg toegekend gekregen. Het voormalige Stadsmuseum ontvangt de prijs omdat bij de 

recente verbouwing het museum voor iedereen - dus ook voor mensen met een beperking - 

toegankelijk is gemaakt.  

 

Bron: Het Krantje 

 

  

Dance Unlimited 2014  

Wegens het grote succes van de vorige edities wordt er op 7 

november voor de vijfde keer een DANCE UNLIMITED georganiseerd. Deze 
editie vindt dit jaar plaats in een nieuwe locatie: Nutshuis, Den Haag. 

Dance Unlimited is hèt uitgaansspektakel waarbij mensen met en zonder 

http://www.buddynetwerk.nl/


beperking samen kunnen dansen en feesten. Het initiatief voor dit 

dansevenement is genomen om mensen met een beperking ook de kans 
te bieden om een avond te gaan stappen. Maar ook mensen zonder 

beperking zijn van harte welkom. Juist de mix van mensen met en zonder 

beperking maakt deze avond zo bijzonder en een onvergetelijke ervaring. 
Voor meer informatie:                                                               

Voor aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief of suggesties of vragen 
kunt u mailen naar: nieuwsflits@voorall.nl 

  
Colofon 

Eindredactie: Secretariaat Voorall, Yvonne Roos 
Ontwerp: Matglas, Jan Bakker 

  
Contactgegevens Voorall: 

Van Diemenstraat 196 
2518 VH Den Haag 

070 365 52 88 
info@voorall.nl 
www.voorall.nl 
twitter:@voorall 
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