VAN: CVA-PRAATGROEP “STAP VOOR STAP” UIT ZOMERGEM
AAN: CVA DEINZE BEROERTE ZORG
CVA “MIJN TWEEDE LEVEN”
DyNAHmiek GENT

Gent-Mariakerke, 25 juli 2018
Beste Mensen ,
We dachten dat het jullie zou interesseren om op de volgende bijeenkomst van “Stap voor Stap”
aanwezig te zijn. Eind 2017, bestond deze praatgroep 10 jaar. Daarom nodigen wij enkele extra
zelfhulpgroepen uit omtrent NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en CVA (Cérébro Vasculair
Accident) uit , om deze verjaardag te vieren. Wat staat er te gebeuren?
Om onze eigen Gentse streek te verkennen, gaan we per boot een “Leiecruise” maken vanuit Gent
naar St. Martens Latem ; heen en terug. Op die manier verkennen we de mooie Leieboorden. Dit gaat
door op zaterdag 8 september 2018 met vertrek aan de Recollettenlei te Gent om 12u30 en terug
rond 17 uur. Dit initiatief kon enkel gebeuren dankzij de steun van Belgian Stroke Council, waarvoor
onze dank. Het is normaal dat je als patiënt hier reeds vragen hebt. Sta ons toe hier reeds een aantal
antwoorden te geven:
•

De boot evenals de aanlegplaats is volledig rolstoeltoegankelijk

•

Er is geen halte voorzien in St. Martens Latem

•

Er is een WC aan boord (maar er is geen WC voor rolstoelgebruikers)

•

Het middagmaal kan aan boord gebruikt worden en is op voorhand te bestellen

•

Op de boot is het verboden meegebrachte dranken en lunchpakketten te gebruiken

De aanlegplaats is in het centrum van Gent in de omgeving van het oud Justitiegebouw, en ook in
een éénrichtingsstraat met parkeermeters. Om die redenen is er een speciaal autovervoer geregeld
(zie verder). Personen die gemakkelijk kunnen gaan, vragen we om met het openbaar vervoer te
komen. Op die manier kunnen we het speciaal vervoer voorbehouden voor minder mobiele
personen. Het initiatief richt zich vooral tot patiënten en één begeleider.

WAT HET VERVOER BETREFT :

•

Met het openbaar vervoer tot aan de Recollettenlei:
A.) Vanuit station Gent St. Pieters: met tram 1 richting Wondelgem/Evergem
Tot aan de halte Savaanstraat en dan nog +/- 200 meter te voet tot
aan de Recollettenlei

of

B.) Vanuit station Gent St. Pieters : met tram 2 richting Melle/Leeuw
Tot aan de halte Zonnestraat en dan nog +/- 100 meter te voet tot Recollettenlei
•

Vanuit Wondelgem: tram 1 richting Flanders Expo tot aan de halte Zonnestaat (dit is één
halte na de Korenmarkt) en dan nog +/- 100 meter te voet.

•

Met het extra vervoer vanuit de “pendelparking” :
Deze parking bevindt zich in de Blaarmeersen aan de Watersportbaan, Zuiderlaan te Gent en
meer bepaald aan de Skateparking (hoek Trimlaan- Duiklaan)en is te vinden zo een 100
meter na de hoofdingang van de Blaarmeersen. Hoe geraak je in de Blaarmeersen?
Komende van de R4 – Drongen is de hoofdingang onmiddellijk na de Sporthal Vlaanderen in
de Zuiderlaan.
Op deze parking van de Blaarmeersen vertrekt de pendeldienst vanaf 11u30 tot 12u15 ten
laatste, richting aanlegplaats van de boot. Ben je te vroeg? Geen probleem, een wandeling
in de Blaarmeersen is aan te bevelen.

•

Rolstoelgebruikers die met wagen en bestuurder tot aan de aanlegplaats worden gebracht,
wordt gevraagd met de wagen tot aan de aanlegplaats te rijden; vervolgens te stationeren en
de persoon + rolstoel aan boord te brengen. Dan kan de bestuurder met de auto tot aan de
pendelparking rijden om zo terug naar de aanlegplaats te komen. (kaart + stratenplan kan
voorzien worden)
Tot zover: de mogelijkheden.
Omdat het toch een beetje “gesmeerd” zou lopen, is het absoluut wenselijk, de bijhorende
vragenlijst ons op te sturen (per post of duidelijke scan per e-mail)

INGEVULDE VRAGENLIJST TERUG TE STUREN EN DIT TEN LAATSTE TEGEN 15
*****************************************************************
AUGUSTUS 2018
**************
NAAM PATIENT:…………………………………………………………………………………………..
NAAM VAN DE PERSOON DIE U VERGEZELT:………………………………………………….
BIJKOMEND AANTAL PERSONEN EN NAAM:
AANTAL:……….
NAAM OF NAMEN:………………………………………………………………………………………….
•
•

•

Wij komen met eigen middelen ofwel met openbaar vervoer (zelf te betalen) aantal
personen inclusief patiënt en begeleider:
…….personen
Wij komen met een aantal personen naar de parking Blaarmeersen voor het gebruik van
de pendeldienst. Aantal personen inclusief patiënt , één begeleider + bijkomend aantal
personen:
.......personen
Wij komen met de auto +rolstoel naar de aanlegplaats en dan gebruiken wij de
pendeldienst.
Rolstoelpatiënt+ aantal personen…………
De deelname in de onkosten:
Patiënt + maximum 1 begeleider aan 10 euro /persoon:
10 x ....= ........
Extra begeleider (s)
aan 10 euro /persoon:
10 x…..= .......
Hierbij bestel ik ………koude vleesschotels aan 15 euro /stuk: 15 x…..= .......
Hierbij bestel ik ………koude visschotels aan 20 euro/stuk: 20 x……= .........
TOTAAL=……………….
>Gelieve deze totaalsom te willen storten op volgend rekeningnummer en dit bij wijze
van reservatie:
BE 07 7390 1122 9466
van Stap voor Stap en dit zeker vóór woensdag 15 augustus
>Gelieve dan ook deze vragenlijst volledig ingevuld terug te sturen naar: Willy
Devriesere, E. Poetoustraat,1, 9030 Gent-Mariakerke of een duidelijke scan ingevuld op
te sturen per e-mail naar: willy.devriesere@skynet.be en dit ook weer vóór woensdag 15
augustus
> Nu nog uw naam en enkele gegevens en “’t is gedaan”
Naam:…………………………………………………
E-mail:……………………………………………………
Telefoon:………………………………………………..
Lid van vereniging:..............................
Voor vragen: W.Devriesere tel. : 09/226.84.60 of willy.devriesere@skynet.be

