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PGBM PLATFORM 
GEHANDICAPTENBELEID MAASTRICHT + 
STICHTING KOMPAS NEDERLAND=

STICHTING SAMEN ONBEPERKT

Diagnostiek 
zonder wachten
 

Annadal complex
Brouwersweg 100  
6216 EG  Maastricht Maastricht

Röntgenonderzoek / Echografie / Mammografie 
Botdichtheidmeting (DEXA) / Neurologie / ECG 
Laboratorium onderzoek / Gynaecologie / Pijnpoli 
Groeipoli voor kinderen / CBR rijbewijskeuringen
Uitstrijkjes Bevolkingsonderzoek
Maag- en darmonderzoeken / 

Openingstijden ma t/m vr 7.30 tot 16.30 uur

•  ALLE ONDERZOEKEN VERGOED 

DOOR ZORGVERZEKERAAR
•  ZEER KORTE WACHTTIJDEN
•  EFFICIËNTE BEHANDELWIJZE 

 EN GOEDE ZORG
•  BEHANDELINGEN DOOR ERVAREN 

 MEDISCH SPECIALISTEN

t (043) 329 20 00
maastricht@dcklinieken.nl  
www.dcklinieken.nl

Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg  
Becanusstraat 13B12 | 6216 BX  Maastricht   
T 043 36 19 880 | F 043 35 60 333 | 
www.ergotherapiepraktijk.nl   

Ergotherapie is verzekerde zorg (m.u.v. Eigen Risico) voor 10 uur per jaar.  
Uw huisarts of specialist kan u verwijzen.  
Wilt u de hulp van een ergotherapeut inschakelen?  
Het team van Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg staat graag voor u klaar.  

 

Zelf actief meedoen?      
Met EZL … lukt het wél ! 
 
De gewone dagelijkse dingen, je staat er meestal  
niet bij stil. Behalve als ze je gaan hinderen omdat  
je een handicap hebt of ouder wordt.  Gewoon  
deelnemen aan het leven, jezelf kunnen verzorgen, 
je eigen boodschappen doen of met vrienden erop  
uitgaan. De ergotherapeuten van Ergotherapiepraktijk 
Zuid-Limburg (EZL) kunnen hierbij een oplossing bieden.  

 
Het team van EZL heeft therapeuten die gespecialiseerd  
zijn in het werken met kinderen en jongeren of in het  
werken met volwassenen. EZL heeft inmiddels meer dan  
10 jaar ervaring in het adviseren, begeleiden en  
behandelen van mensen in de thuissituatie. Het gaat  
ons niet om de ziekte – al hebben we daar veel kennis over – maar om de mens achter de ziekte en de beperking 
die ieder voor zich ervaart. Dit vraagt om unieke oplossingen in de eigen omgeving. 
 
         EZL biedt onder meer 
        - individuele training: eenhandig werken, scootmobieltraining, leren plannen 
        - cursussen:  ‘Straks schrijven met plezier’;  

‘Reuma in eigen hand’;  
‘Omgaan  met chronische vermoeidheid’;  

          ‘Anders leren’ bij beginnende geheugenproblemen  
- voor bedrijven of mantelzorgers: tilcursus; tijdsmanagement; werkplekadvies 
- advies: begeleiding en bemiddeling bij voorzieningen 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maatwerkvoorziening moet blijven!

Moeten burgers die dit nodig hebben kunnen blijven kiezen tussen 

een maatwerk- of algemene voorziening? 

De vraag is actueel nu het Rijk wil korten op de maatwerkvoorziening. 

We moeten het dan doen met algemene voorzieningen die door de

gemeente geregeld worden. Het gaat bijvoorbeeld om de scoot-

mobielpool, was- en strijkservice, ramenlappen, de boodschappen-

dienst en het creëren van eetpunten. 

Deze worden meestal vanuit de maatwerkvoorziening uitgevoerd. 

Nu wil het Rijk dat dit voortaan vanuit een algemene voorziening 

gebeurt. Het idee is dat dit de burgerparticipatie verhoogt.

Maar hier schuilt een adder onder het gras. Deze verschuiving is

een bezuinigingsoperatie. Het Rijk wil de maatwerkvoorzieningen

korten. Zoals het er nu uitziet kunnen de gemeenten tot wel 40% 

minder uitgeven. Het betekent onder meer: minder huishoudelijk 

hulp en banenverlies in de thuishulp.

Stichting Samen Onbeperkt vindt het van essentieel belang dat burgers 

kunnen blijven kiezen of zij een maatwerk- of algemene voorziening 

willen. Het blijven bieden van maatwerk is een noodzaak.

De redactie

Reacties: samenonbeperkt@gmail.com

Onze vertegenwoordigers in de WMOraad nemen uw reactie mee 

in hun standpuntbepaling over dit belangrijk onderwerp.

VAN DE REDACTIE



‘tijdens’, en ‘na’ het keukentafelgesprek 

en een stappenplan. Er staan tips in voor 

het voeren van het gesprek, hoe om te 

gaan met het verslag en het gebruik 

van het Persoonlijke Plan dat wordt 

opgesteld. Ook wordt aangegeven wat 

u kunt doen als er sprake is van een 

onzorgvuldig keukentafelgesprek en het 

schrijven van een bezwaarschrift.

Velma Solomons

De brochure ‘Handig om te weten 

en om niet te vergeten bij het 

keukentafelgesprek’ ligt bij de balies 

van het gemeentelijke Wmo-loket en de 

cliëntenorganisaties. 
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HULP BIJ HET 
KEUKENTAFEL-
GESPREK

Wie een hulpmiddel, huishoudelijke hulp 

of een aanpassing in huis nodig heeft, 

vulde vroeger een formulier in. Die tijd is

voorbij. Sinds januari 2015 wordt eerst in 

een ‘keukentafelgesprek’

met een Wmo-consulent gekeken of deze 

voorziening wel echt nodig is en of er 

misschien een andere oplossing mogelijk is. 

U meldt zich met een zorgvraag aan bij het 

Wmo-loket of het wijkteam. Hierna neemt 

de gemeente contact op met de zorgvrager.

Het is verstandig om zich goed op het 

keukentafelgesprek voor te bereiden. Als 

steun heeft het Huis voor de Zorg nu de 

brochure Handig om te weten en om niet 

te vergeten bij het keukentafelgesprek 

uitgebracht. 

De brochure is ingedeeld in een ‘voor’, 

GEMEENTE BLIJFT PGB’ERS 
UITBETALEN

Een lichtpuntje in het drama rond het persoonsgebonden 

budget (PGB). De maandelijkse uitbetaling blijft in elk geval 

tot eind 2015 een gemeentelijke aangelegenheid. Dit is bekend 

gemaakt door Wmo-wethouder Jack Gerarts. Aanmelding van 

de budgethouders bij de Sociale Verzekeringsbank zal niet 

eerder plaatsvinden dan op het moment dat het landelijke 

systeem aantoonbaar functioneert. 

Deze regeling geldt overigens voor maar 1200 van de in 

totaal 2500 PGB’ers. Het overige deel blijft uitbetaald worden 

door de SVB, omdat zij volgens de gemeente deels minder 

ondersteuning nodig heeft of omdat de uitbetaling via andere 

partijen zoals zorgkantoren verloopt.

Hans van Vinkenween

De nieuwe naam van de stichting zingt 

zich inmiddels volop rond in de regio 

Zuid-Limburg: 

STICHTING SAMEN ONBEPERKT

Het is een sprekende naam voor waar 

de stichting nadrukkelijk wil staan en 

zich wil inzetten. Iedereen, mensen met 

en zonder beperking, moet volwaardig 

kunnen meedoen in de samenleving: 

onafhankelijker als tevoren, met meer 

zelfregie en kansen op zelfontplooiing. 

Weg met alle beperkingen die dit in 

de weg staan. Weg met de apartheid. 

Samen op weg naar een inclusieve 

samenleving!

Contactadres: 

samenonbeperkt@gmail.com

EEN SPREKENDE 
NAAM
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Uit een eigen onderzoek blijkt dat de maatschappelijke participatie 

van mensen met een beperking in de kunsten tekortschiet. Geen 

enkel kunstcentrum of muziekschool voert een inclusief beleid. 

De mogelijkheden zijn er simpelweg niet of er is sprake van een 

apart aanbod voor mensen met een beperking. De overheid geeft 

gewoon geen aandacht voor kunst en kunsteducatie voor kinderen 

met een beperking. Men gaat er blijkbaar vanuit dat kunst van 

mensen met een beperking geen echte kunst is. 

Om deze redenen organiseert Stichting Kompas Nederland een sym-

posium over de inclusie van kunst en kunsteducatie. Het doel is

culturele en belangenorganisaties, ambtenaren en ervaringsdeskundigen

bij elkaar te brengen en aan te sporen tot samenwerking. Ook worden 

er aanbevelingen gedaan: Geef meer duidelijkheid over inclusief 

beleid. Vergroot kennis en competenties van docenten en personeel. 

Werk samen met andere partijen en bouw een netwerk op. 

Met het symposion geeft Kompas het startschot voor een 

actieprogramma. Deelname aan het culturele leven door mensen 

met een beperking moet een vanzelfsprekendheid worden.

Judith Koorn

Het symposion vindt plaats op dinsdag 29 september in het 

StayOkay te Maastricht.

PARTICIPATIE KUNST ONDER 
DE MAAT 

Met bedroefdheid heeft 

de Stichting Samen 

Onbeperkt kennisgenomen 

van het overlijden van 

twee bijzondere en 

gerespecteerde personen, 

die veel hebben betekend 

voor onze achterban: Jo 

Bindels en Marij van der 

Leest.

 

Jo Bindels maakte ondanks zijn zware beperking prachtige 

kunst. Ruim zeven jaar nam Jo deel aan het project Kunst van 

het Kijken van onze stichting. We hebben hem leren kennen 

als een serieuze en kunstzinnige man, die aan vrijwel alle 

exposities en activiteiten meedeed.

 

Marij van der Leest was een betrokken en sociaal raadslid van 

de SP. Ze kwam enorm op voor de belangen van de dieren en 

de zwakkere in de samenleving. Ze maakte zich erg druk over 

de drie decentralisaties en de voorzieningen voor mensen. Ook 

werd zij geraakt door armoede. Marij vond het verschrikkelijk 

dat er burgers in Maastricht zijn, die nog niet eens een dak 

boven het hoofd hadden en niets te eten kregen. 

 

We zullen Jo en Marij missen.

IN HERINNERING

Schilderij door: Ryanne Doyen

Bezoekadres: AC de Jeker, Athoslaan 12a, Maastricht

Telefoon Meldpunt 06-83824685 | Telefoon secretariaat 043-3110123

Cartoon door: Taner Borger

Email Meldpunt: meldpunt.pgbmenkompas@gmail.com

Websites: www.kompasnederland.nl en www.pgbm.nl



“We moeten oppassen dat we niet in een 

ivoren toren belanden en willen de burger 

gaan opzoeken op burgertops en tijdens 

stadsronden. We doen oproepen aan 

burgers om ons te informeren over hun 

ervaringen met de keukentafelgesprekken.”

“Dat heeft te maken met zaken die ik zelf 

met argumenten heb moeten bevechten 

bij gemeente en UWV. Ik wil mijn eigen 

capaciteiten en ervaringen met instanties 

inzetten voor kwetsbare mensen. Ik ben daarin 

rationeel en zie het als een uitdaging om 

boven de emoties uit te gaan. Zo van: shit, ik 

heb geen leuk leven, maar hoe kan ik het toch 

verrijken? Hoe overtuig ik een instantie ervan 

wat ik nodig heb om dat ‘rijkere’ leven te 

kunnen krijgen.”

“Dat is wel een rode draad in mijn leven: een 

gevoeligheid voor mensen die er ernstig 

aan toe zijn en op achterstand zitten. Het 

is een persoonlijke missie hen te kunnen 

laten deelnemen aan de samenleving. Het 

is niet niks als je een beperking hebt. Maar 

nogmaals, je bent pas gehandicapt als de 

wereld om je heen zich er niet van bewust 

is dat er mensen met een beperking zijn, 

die last hebben van een onaangepaste 

omgeving.”
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Begin 2015 is het zorg-, jeugd- en werkstelsel 

volledig op z’n kop gezet. De Wmo-raad, 

die het College van Burgemeester en 

Wethouders over zorgkwesties adviseert, 

draait overuren. “Ja, we hebben invloed, er 

wordt naar ons geluisterd,” stelt voorzitter 

Kees Eken gerust.

Hij geeft voorbeelden. Een collectieve

ziekteverzekering voor een bredere groep 

dan mensen in de bijstand. Extra geld om

werkgelegenheid in de huishoudelijke 

hulp in stand te houden

“We worstelen nu met de kinderziekten en 

er is sprake van bezuinigingen, maar er zitten 

veel voordelen aan. De betrokkenheid van de 

burgers zal worden vergroot. Daarnaast kan

een goede samenhang van Wmo, participatiewet

en jeugdzorg een win-winsituatie creëren. 

Denk aan alle problemen die binnen gezinnen

spelen. Je kunt deze integraal aanpakken: één 

gezin, één  plan, één regisseur. Het moet met 

minder middelen, maar met creativiteit en 

inzet van burgers kun je veel bereiken.”

“Het gaat meer om het nemen van initiatieven.

Je ziet dit al overal in het land en ook in 

Maastricht gebeuren. De gemeente moet 

dan wel de ruimte en faciliteiten scheppen 

zodat die initiatieven kunnen gedijen.”

“Ik spreek liever van ‘samenredzaamheid’. 

De decentralisatie biedt de kans dat we als

burger dichterbij elkaar kunnen komen. In mijn

ogen is het simpel. Ik heb een aandoening

waardoor ik een bepaalde beperking heb. 

Ik noem mezelf geen gehandicapte, maar als 

mijn fysieke omgeving niet is aangepast en er 

geen voldoende ondersteuning voorhanden 

is, dan ben ik dat wel. We hebben dus de 

samenleving nodig.”

“Er is nog heel veel onduidelijk bij de mensen. 

We vinden als Wmo-raad dat de overheid 

de communicatie moet blijven volhouden 

en herhalen. Ja, de regelgeving is ook 

ingewikkeld. 

Het jargon moet vertaald worden naar de 

bevolking, dat is een bottleneck.”

“Ja zeker, het laat bovendien mooi zien hoe 

de rijksoverheid reageert op de media die 

het hadden over ‘grootschalige fraude met 

pgb’. Niemand, ook in de Tweede Kamer 

niet, heeft de vraag gesteld hoe groot 

die fraude is. Dat was in 2013 zes miljoen 

euro. Begrijp me goed, dat is zes miljoen te 

veel. Maar bekijk je dit op een budget van 

2,8 miljard dan is dat een kwart procent. 

Waar hebben we het over! De overdracht 

van het trekkingsrecht naar de Centrale 

Verzekeringsbank heeft al 75 miljoen gekost 

en vraagt jaarlijks 35 miljoen. We besteden 

dus 35 miljoen euro per jaar om 6 miljoen 

fraude te bestrijden.”

“Het is natuurlijk ook iets vreemds. Er komt 

iemand van de gemeente thuis bij je langs. 

Die consulent moet vervelende vragen 

stellen. De burger moet uitleggen wat 

hij zelf kan, waar hij ondersteuning voor 

vraagt en een zorgplan uit de hoge hoed 

toveren. Ja, er moet ook empathie zijn, maar 

de zorgvrager moet ook beseffen dat de 

overheid geen supermarkt is waar van alles 

valt te halen. Dat is een cultuuromslag die 

we met z’n allen moeten maken.”

Hoe kijkt u naar de 

decentralisatie van de zorgtaken 

naar de gemeente? 

U doelt op meer zelfregie en 

zelfredzaamheid?

Er is toch meer aan de hand, 

neem de ophef rond het 

persoonsgebonden budget?

Hoe wil de WMO-raad zijn 

achterban beter bereiken? 

Uit uw cv blijkt dat u zich altijd 

betrokken heeft gevoeld bij 

kwetsbare groepen?

Veel cliënten klagen ook over het 

keukentafelgesprek.

Vindt u dat er ook taken bij de 

burgers komen te liggen?

12

Kees Eken, voorzitter van de 

WMO-raad, denkt constructief 

mee over zorgkwesties. 

Een gevoeligheid voor 

onrechtvaardigheid loopt als

een rode draad door zijn leven. 

“Ik zie het als een persoonlijke

missie om mijn eigen ervaringen

ten goede te laten komen aan 

kwetsbare mensen.”

Tekst: Hans van Vinkeveen | Foto’s: Daniëlle de Ree

“JE BENT GEHANDICAPT DOORDAT 
JE OMGEVING ZICH NIET AANPAST” 
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“Ja, we 
hebben 
invloed, 
er wordt 
naar ons 
geluisterd.”

Wat motiveert u om zich als 

voorzitter van de WMO-raad in 

te zetten?

Hoe zijn de veranderingen in de 

zorg geland bij de achterban?
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Wajongers worden de komende 

jaren opnieuw beoordeeld of 

zij in aanmerking blijven komen 

voor een uitkering of gedeeltelijk 

aan het werk moeten gaan. De 

wetswijziging veroorzaakt veel 

onzekerheid.

Door: Els Damsma

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet

ingegaan. Met deze wet wil de 

overheid onder meer bereiken dat

mensen met een uitkering volgens de

Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheids-

voorziening Jonggehandicapten), 

die kunnen werken sneller en 

gemakkelijker aan het werk gaan. 

Alle Wajongers zullen tussen nu en 

2018 opnieuw worden beoordeeld.

De invoeging van de Wajong in de

Participatiewet  leidt tot veel 

bezorgdheid.

Zo kwam Serge (25) met een hoofd 

vol vragen. Na een ernstig auto-

ongeluk in 2011 en revalidatie kreeg 

hij in 2013 een Wajong-uitkering. 

Hij verdient wekelijks een paar uurtjes

bij in een doe-het-zelfzaak. Als hij 

beoordeeld wordt om meer te werken 

wordt zijn uitkering misschien lager of 

zelfs stopgezet. Serge denkt dat hij het 

moeilijk zal vinden om meer te gaan 

werken.

Wajongers moeten bij het UWV 

afspraken maken over het vinden van 

meer werk als zij volgens de nieuwe 

beoordeling  meer zouden kunnen. Deze 

afspraken worden vastgelegd in een 

‘participatieplan’. Het kan gaan over 

meer en/of ander werk, maar ook 

over scholing. Als je meewerkt aan 

 Participatieplan

 Vragen

Tijdens de laatste achterban-

bijeenkomst deden veel 

aanwezigen hun beklag over 

het gebrek aan informatie 

en dienstverlening. “Ik werd 

van het kastje naar de muur 

gestuurd.”

Door: Leon Geelen

Waar moeten we zijn voor 

ondersteuning? De hulpverlening 

is niet gratis en onafhankelijk. 

De MEE is dat in elk geval niet. 

Hoe kun je eigen regie voeren 

over je leven als het systeem van 

regels, bureaucratie en ambtelijke 

gesprekken overheersend is. We 

voelen ons niet voldoende serieus 

genomen. Het is een greep uit de 

08

 Uitgemaakte zaak

vele klachten van cliënten, die tijdens 

de laatste achterbanbijeenkomst 

binnenkwamen. Sommige cliënten 

waren de wanhoop nabij. “Als het zo 

moet, dan maak ik er een eind aan.” 

Een van de ‘ervaringsdeskundigen’ 

is Margo Gilissen. De irritatie begon 

al bij het keukentafelgesprek, vertelt 

Margo. 

“Tot dat moment had ik voor 51/2 

uur per week hulp in de huishouding. 

Na het gesprek werd er 4 uur en 40 

minuten toegekend. Bijna één uur 

minder. Tijdens het gesprek werd er 

niet gewezen op ondersteunende 

instanties, zoals de stichting MEE. 

Het lijkt een vooraf uitgemaakte 

zaak, omdat er aan het begin 

 Van het kastje naar de muur

aangegeven werd dat er hoe dan ook 

bezuinigd moest worden.”

Margo heeft spierdystrofie. Zij gaat 

een keer per week zwemmen. 

Dat is noodzakelijk voor het soepel 

houden van haar spieren. Vanwege 

haar beperking heeft zij een 

vrijwilliger nodig die haar helpt bij het 

aan- en uitkleden. Die zijn erg moeilijk 

te vinden. “Ik heb toen zelf contact 

opgenomen met MEE. Het enige wat 

ik kreeg was het adres van de website 

www.wijhelpen.nl.”

Vanwege haar ziekte moet Margo 

elke drie uur gekatheteriseerd 

worden, dus ook bijvoorbeeld als ze

gaat zwemmen. Haar zorgverzekeraar 

bleek bereid om de kosten van het 

katheteriseren voor haar rekening te 

nemen, als de gemeente zou zorgen 

voor noodzakelijk begeleiding bij 

het aan- en uitkleden. De gemeente 

verwees echter terug naar de 

zorgverzekeraar.  “Ik werd van het 

kastje naar de muur gestuurd.”

Samen met de stichting Kompas, 

maar ook individueel, heeft ze actie 

gevoerd tegen het falende beleid. 

“Blijkbaar heeft het weinig effect als 

mensen met een beperking de markt 

bezetten. Ik denk dat we niet voor 

voldoende overlast zorgen.” Volgens 

Margo heeft veel te maken met onwil, 

het niet nemen verantwoordelijkheid 

en  bureaucratie. Ze heeft ook 

een advies aan onze stichting 

Samen Onbeperkt. “Geef meer 

ruchtbaarheid aan de gang van 

zaken rondom de WMO en de stroef 

verlopende cliëntondersteuning.”

 Falende beleid

CLIËNTONDERSTEUNING FAALT

het opstellen en uitvoeren van dit

plan, kun je er op rekenen dat je er 

in inkomen (uitkering + loon) niet op 

achteruit gaat. Werk je niet mee dan 

zal een korting op de uitkering meestal 

het gevolg zijn.

Veel ‘jonggehandicapten’ hebben 

vragen naar aanleiding van de 

wetswijziging.

Wat gaat er gebeuren? Ik heb een 

gedeeltelijke Wajong-uitkering en 

werk al twintig jaar. Wat gebeurt 

er als ik word herbeoordeeld? Ik 

word achttien jaar, maar door mijn 

Margo: “Ik werd van 
het kastje naar de 
muur gestuurd.”

ZORGEN OM WAJONG
beperking kan ik geen werk vinden.

Kan ik een uitkering krijgen? 

Met zulke vragen kun je terecht op 

spreekuren in Maastricht en Gulpen. 

De spreekuurgroep is aangesloten bij 

het Arbeidsongeschikten Platform 

Limburg. Vrijwillige spreekuurhouders 

geven uitleg en helpen met brieven en 

formulieren.

Aangeraden wordt om altijd contact 

op te nemen als je het oneens bent 

met een besluit van het UWV of 

als je het niet goed begrijpt. Tegen 

besluiten en beoordelingen waar 

je het niet mee eens bent kun je 

binnen een bepaalde tijd bezwaar 

maken. Ook daarbij kunnen de 

spreekuurhouders helpen.

Voor informatie over de spreekuren

in de diverse wijkservicepunten: 

www.waowiamaastrichtheuvelland.nl 

 Bezwaar
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Be Different!

Voor iedereen die eens een keer 

anders wilde zijn was er op 26 mei het 

festival ‘Dear to be different’.

Het festival werd georganiseerd door 

Sandra en Myrthe namens de Stichting 

Samen Onbeperkt in samenwerking 

met Nightscapes Productions

Er traden bands en dj’s op, er was een 

bar met heerlijke drankjes en de sfeer 

zat er die dag goed in.

Voor verdere informatie over het 

Secret Places Festival:

www.secretplacesfestival.nl

of Nightscapes Productions:

www.nightscapesproductions.nl
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BE DIFFERENT FESTIVAL
 26-05-2015
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       GEVAARLIJK SLALOMMEN IN MEERSSEN

Op 23 september 2014 kwam een delegatie van het WMO-platform in het Gemeentehuis bijeen. Zij 

gingen samen met twee ambtenaren van de gemeente een tocht te maken door het centrum van 

Meerssen en de toegankelijkheid voor rolstoelers en mensen met een rollator te bekijken.

Door: Jef Claessens

Het vertrekpunt was in de Beekstraat. Na driehonderd meter 

van het vertrekpunt, richting kruis, kregen wij onze eerste 

optater voor onze kiezen. Er werd zonder blikken of blozen door 

de ambtenaar verteld dat de Beekstraat van gevel tot gevel 

rijweg is. Dit houdt in dat de banen naast de afvoergoten voor 

hemelwater geen trottoir is, maar ook gebruikt mag worden als 

rijwielpad, als ook parkeerplaats voor het laden en lossen van 

auto’s. Bekomen van deze uitspraak ging de tocht verder tot het 

volgende obstakel.

Aangeland bij Smores Chocolaterie 

& Patisserie kwamen we aan bij een 

versmalling. Bank en vuilnisbak waren 

zodanig geplaatst dat de rolstoelers en 

mensen met een rollator er niet door 

kunnen, zonder dat gebruik gemaakt moet worden van de 

drukke rijweg.

Een vijftig meter verder werd het trottoir 

versperd door een grote bloempot. Dit 

was, volgens de ambtenaar, makkelijk op 

te lossen door de bloempot bovenop de 

achterliggende verhoging te plaatsen. Ik 

vraag mij af wie doet het. Na ruim acht 

maanden wachten is nog steeds niets gebeurd.

Nu steken we de rijweg over en lopen vast 

op de rijwielen die kriskras door elkaar 

gestald zijn. Geen doorkomen aan, dus 

dan maar weer de gevaarlijke rijweg op. 

De ambtenaar belooft dat hij ervoor zal 

zorgdragen dat de fietsbeugels schuin 

worden geplaatst, om zodoende meer doorgang op het trottoir 

te creëren. We steken weer over en vervolgen onze weg richting 

Kruisstraat. Deze voldoet in onze ogen aan de gestelde norm. 

Hoek om, naar de Markt. Na dertig meter lopen wordt het trottoir 

afgesloten door terrasstoelen en tafeltjes. 

Even verder staat een bank dwars over het 

trottoir. Deze bank staat tot op vandaag 

nog steeds zo opgesteld dat niemand er 

door kan, ook in de wintermaanden niet 

toen de gehele Markt stoel- en tafelvrij was. 

Dan maar weer de rijweg op en lekker lopen 

over de kinderkoppen. Dit zal men moeten blijven doen tot aan 

de Kerksteeg, omdat alles vol staat met terrasstoelen en tafeltjes. 

Verder door de Kerksteeg via Beekstraat naar 

Bunderstraat. Ook hier dezelfde ellende en 

geen doorkomen aan ter hoogte van Blokker 

en Kruidvat. Het trottoir is gebarricadeerd door 

fietsen. Ook bij de twee broodjeszaken obstakels 

in de vorm van tafels en stoelen. Mensen worden 

gedwongen om op de rijweg te gaan lopen. 

Nu door naar de Gasthuisstraat. Hier hetzelfde straatbeeld. 

Bij de Lidl fietsen op het trottoir; de enige oplossing 

is rijweg op.

We steken over en komen aan 

de “Zeute Inval”. Hier is het 

gehele trottoir ingenomen door 

terrasstoelen en tafeltjes. Om er door te komen 

ook hier de gevaarlijke rijweg op. We zijn nu 

aangekomen op het eindpunt van onze tocht door het Centrum 

van Meerssen. 

 Wat heeft deze tocht ons opgeleverd en wat is m

 mijn conclusie? 

Dat sfeervol Meerssen helemaal niet zo sfeervol is voor rolstoelers 

en mensen met een rollator. Dat de gemeente na ruim acht 

maanden niet bij machte is om een bloempot te verplaatsen. 

Dat het om een doodeenvoudige fietsbeugel schuin te zetten 

meer dan acht maanden moet duren voordat de opdracht tot 

verplaatsing de ambtelijke molen heeft doorlopen. 

Over slagvaardigheid gesproken.

En als klap op de vuurpijl dat de Beekstraat, de drukste straat 

van Meerssen Centrum, weinig of geen bescherming biedt aan 

voetganger, zowel voor mensen met een beperking als voor de 

valide mens.

Dit vraagt zich Jef Claessens af. 

 

 Wat heeft deze tocht ons opgeleverd en wat is

 mijn conclusie? 

Vrijwilliger voor spreekuur Stichting Handicap 

en Seksualiteit

Voor het spreekuur van de Stichting Handicap 

en Seksualiteit zijn wij op zoek naar een 

enthousiaste vrijwilliger op vrijdagmiddag.  

De spreekuurhouder helpt en ondersteunt 

mensen met een handicap bij vragen over 

seksualiteit en relatie. 

HANDICAP EN SEKSUALITEIT
Wij vragen van de spreekuurhouder:

- geduld en georganiseerd kunnen werken 

- een relativerend vermogen

- discretie en vertrouwelijkheid

- kunnen luisteren

Wij bieden:

- begeleiding en training

- boeiend werk in een gemotiveerd team

Meer informatie

www.handicapenseksualeit.nl

Emial: info@handicapenseksualiteit.nl

Telefonisch spreekuur vrijdagmiddag 13-17 

uur op 06-391 095 29

Voor vragen naar aanleiding van deze oproep 

kunt u bellen met Wiel Buijs, voorzitter.

Telefoon: 06 274 946 39 

“Dé winkel die ouder worden leuk maakt!”

Raadhuisplein 3
6267 CW  Cadier en Keer

T (043) 407 07 14
F (043) 407 16 55
E heuvelland@ouderenwinkel.nl
AGB-code: 76-087436 www.ouderenwinkel.nl/heuvelland

... officieel dealer van:

www.ouderenwinkel.nl/heuvelland

Tijdelijk
20% korting

op alle M Line

producten!

Raadhuisplein 3

LAAT EENS NAAR 
UW VOETEN KIJKEN
Snel last van pijnlijke of vermoeide voeten? Kom naar Smeets 
loopcomfort voor een GRATIS voetonderzoek en schoenadvies. 
Maak een afspraak op een van onze locaties bij u in de buurt.

comfortschoenen • steunzolen • braces
pro- en orthesen • (semi) orthopedische schoenen 
medische diensten • advies en bemiddeling

Snel last van pijnlijke of vermoeide voeten? Kom naar Smeets 
loopcomfort voor een GRATIS voetonderzoek en schoenadvies. 
Maak een afspraak op een van onze locaties bij u in de buurt.
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Lissabonlaan 10 • Sittard ( GRATIS parkeren en oplaadpunt )
www.loopcomfort.nl • T 046 47 46 45 1



voor het sociale contact. “Ze zijn thuis vaak eenzaam en 

zitten opgesloten in hun eigen wereldje. Het is vooral de 

combinatie van mens, natuur en dieren die wonderen doet. 

Autisten vinden het heerlijk om met de kalfjes te knuffelen. 

Een dier oordeelt niet. De mensen komen tot rust.”

Hulpboer Marco Theunisz (38) werkt inmiddels drie 

jaar op Regihoeve. Trots laat hij de 

kalfjes zien die hij verzorgt. Hij knuffelt 

en stoeit met ze. Marco is visueel 

gehandicapt en beperkt in zijn energie, 

waardoor een reguliere baan  te zwaar 

voor hem is. Na de ochtend is de 

batterij leeg en gaat hij modelbouwen 

in de kantine. Het leukst vindt Marco de 

collegialiteit. “Je houdt rekening met 

elkaars beperking. Niemand kleineert je 

en er wordt nooit tegen je gezegd dat 

je iets niet kunt.” Dat is volgens hem 

in de maatschappij vaak anders. “Mijn 

zelfvertrouwen is hier erg gegroeid. Ik 

durf dingen eerder en wacht niet meer af.”

Eigenaar Resi vertelt dat iedereen 

welkom is en een dagje kan meedraaien op de boerderij. 

 Collegialiteit 

Wel moet zij haar eerste indruk van een cliënt nogal eens 

bijstellen. 

“Ze willen tijdens de kennismaking, zoals iedereen, heel 

positief overkomen. Te positief. Later komt dan uit dat 

hun handicap veel groter blijkt.” Ze ziet dit misverstand 

optreden bij het keukentafelgesprek. Ambtenaren schatten

de mogelijkheden van de patiënten veel te hoog in.

Het is de bedoeling dat mensen op 

Regihoeve leren omgaan met regels, 

afspraken en verantwoordelijkheden. 

Resi: “Het is voor ons van groot belang 

dat de mensen op hun plek zijn en 

zich thuis voelen op ons bedrijf. Ze 

hebben veel meer talent dan vaak wordt 

gedacht. Ik zie de mensen opbloeien.” 

Ze herinnert zich een verwarde man met 

een hoge opleiding die langzaam weer 

zichzelf werd. “Elke keer zei hij bij het 

weggaan: bedankt voor deze mooie dag.”

Een ander verzorgt het kleine vee: de geiten, konijnen 

en kippen. Weer een ander helpt mee in de moestuin en 

tuinkas.

Regihoeve is een biologisch agrarisch bedrijf in 

combinatie met een moderne zorgboerderij. Voor de 

zorg is eigenaar Resi Frijns verantwoordelijk. Ze heeft 

veel ervaring in de bejaardenzorg 

en heeft zelf een dochter met een 

verstandelijke beperking. Dagelijks 

begeleidt zij met een team gemiddeld 

tien cliënten. 

Die geven zelf aan wat zij zouden willen 

doen. Resi: “Er moet niets af en ze 

werken in hun eigen tempo. Niemand 

kijkt hun op de vingers.” Er zijn wel 

verplichtingen. Elke cliënt kiest een 

zinvolle bezigheid en functioneert mee 

op het bedrijf.

De hulpboeren zijn een gemengde groep 

van voornamelijk

mensen met een verstandelijke beperking of psychische 

problemen. De dagopvang geeft structuur aan hun 

dagelijks leven. Volgens Resi komen de meeste cliënten 
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 Mooie dag

“EEN DIER OORDEELT NIET”

Op zorgboerderij Regihoeve in Reijmerstok 

besteden de cliënten, de ‘hulpboeren’, hun dag 

heel afwisselend. Het is vooral de combinatie 

van mens, natuur en dier die wonderen doet. 

Tekst en foto’s: Hans van Vinkeveen 

Mark Parkbier (28) is aan het werk in 

de koeienstal. Hij is druk in zijn overall 

de stal aan het uitmesten en het stro 

verversen. Voor de grap zet hij z’n pet 

op de kop van zijn lievelingskoe. Mark, 

breedgeschouderd, is een man van 

weinig woorden. Laat hem maar de 

hele dag flink buffelen. Het leukst vindt 

hij meerijden op de tractor, vertelt hij 

moeizaam. 

Mark is verstandelijk beperkt en een van 

de cliënten of ‘hulpboeren’, die dagelijks op zorgboerderij 

Regihoeve in Reijmerstok in de weer zijn. Het werk is erg 

afwisselend. De een werkt zoals Mark veel met de koeien. 

 Eigen tempo
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EXPOSITIE KUNST VAN HET 
KIJKEN: LEVENSVREUGDE 

“Mijn zelfvertrouwen 
is erg gegroeid.”

Zorgboerderij Regihoeve: 

Groenestraat 1, 6274 NE Reijmerstok

043-457 3572/www.regihoeve.nl
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Kunstenares Margot Mikelj tovert eenvoudige 

spullen en prullen om tot hip design in alle 

kleuren van de regenboog.

Kunst is haar medicijn en passie.

Ze heeft een eigen atelier bij Stichting 

Twiedehands-Twiedekans. “Ik zit hier safe.”

Tekst en foto’s: Hans van Vinkeveen 

Ziet ze kinderen op straat krijten, dan 

kan Margot Mikelj (54) het niet laten 

om de krijtjes af te pakken. Niet dat ze 

iets wil verbieden. Nee, ze slaat zelf aan 

het krijten. Wat dat betreft is ze weinig 

verandert, vertelt zij. “Ik was als kind 

al de hele tijd op van alles en nog wat 

aan het tekenen. Gekken en dwazen 

schrijven op muren en ramen, zei mijn 

vader dan plagend.”

Margot ontdekte de kunst drie jaar 

geleden na wat ze een moeilijk tijd 

noemt. Ze had last van depressieve 

buien. Kunst was haar medicijn. Zo raakte zij uit de put 

met behulp van kleurendoos en tekenblok. “Zit mijn 

hoofd vol, dan ga ik tekenen en voel ik me gelijk een 

stuk beter.” Het tekenen is inmiddels een verslaving 

geworden.

Oppimpen

Margot beschildert 

meubels, vazen en 

andere spulletjes. 

Ze noemt haar 

werk ‘een potje 

oppimpen’, maar 

daarmee doet zij 

zichzelf tekort. 

Eenvoudige 

dingen veranderen 

onder haar handen 

in gekleurde 

creaties vol 

subtiele details en 

verwijzingen. Geen 

enkele stift uit 

haar kleurendoos 

blijft ongebruikt 

of het moeten de 

Door: Jan in de Wind

Ik open mijn mail en kom een uitnodiging tegen voor een

Aziatische cultuurmiddag. Ik denk aan het verleden 

en het vakbondswerk. De contacten met buitenlandse 

collega´s. De aanpak van de plaatselijke bonden. 

Vakbondsbestuurders zijn geen lieverdjes.

Ik werd ziek en kwam bij Vluchtelingenwerk, waar ik 

bekend raakte met allerlei Aziatische culturen. Eerste 

opvallende gegeven: de mooie vrouwen uit het Midden-

Oosten met hun goede kookkunsten. Er waren vrouwen 

in mij geïnteresseerd, met name uit Iran. Dat bleven ze 

ook na hun terugkeer.

Er kwam een vrouw uit Afghanistan op mijn spreekuur. 

Ze droeg een prachtige goudbrokaten sjaal. Zij vroeg 

asiel aan op voorspraak van de secretaris-generaal van 

de Verenigde Naties. Op de vlucht voor de Taliban. 
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EEN TWEEDE LEVEN

CULTUURMIDDAG

sombere tinten zijn. Vaak schildert Margot ogen. Die zijn 

de spiegel van iemands ziel, legt zij uit.

Bij Stichting Twiedehands-Twiedekans heeft zij haar 

passie kunnen ontwikkelen. Margot heeft daar een vaste 

werkplek. Enjoy the silence staat er op de deur. Ze vindt 

er ook steun van de vrijwilligers. De stichting wil niet 

alleen dingen maar ook mensen een tweede leven geven. 

Het werk van Margot valt binnen het project Change2art. 

Het motto hiervan is: Waarom duur betalen voor iets 

speciaals? Margot: “Mensen verklaren me voor gek maar 

ik geef mijn werk liever weg dan dat ik er geld voor krijg.”

Beroemd

Margot neemt deel aan het project 

Kunst van het Kijken dat laat zien 

dat kunst een manier is om van een 

beperking een kracht te maken. Haar 

doel is bescheiden. Ze wil de wereld 

een beetje opfleuren en kleurrijker 

maken. Wil ze niet beroemd worden? 

Ze trekt een vies gezicht. “Je ziet veel 

kunstenaars door de roem veranderen 

en opeens heel moeilijk gaan praten. 

Ze zijn zichzelf niet meer. Ik wil niet 

geleefd worden.” 

Ze heeft nog wel een droom. “Ik zou 

graag iets groots willen oppimpen: een auto of misschien 

zelfs wel een gevel.”

 Oppimpen

 Beroemd

Zij bleek voorzitster van de Afghaanse vrouwenbond en 

een belangrijke adviseur van de regering. Ik bracht haar 

in contact met een aantal belangrijke personen van de 

Universiteit Maastricht. 

Na enkele jaren keerde zij in 2001 terug naar Afghanistan 

en ging zich daar als parlementslid bezighouden met

vrouwenrechten. Zij is thans professor aan de Amerikaanse

Universiteit van Kaboel. Een foto toont haar weer met 

een prachtige korenblauwe sjaal.

Een andere cliënt was een vrouw uit Zaire die gehuwd 

was met een generaal van het Angolese rebellenleger 

`Unita`. Ze werd door het regeringsleger gevangen 

genomen om haar man in handen te krijgen.Tijdens haar 

gevangenschap werd zij mishandeld en verkracht. 

Een verblijfsvergunning lukte op de korte termijn niet. 

Dan dus maar mijn relaties binnen de Universiteit 

Maastricht aanspreken. Job Cohen was op dat moment 

de verantwoordelijke staatssecretaris. Binnen een week 

was alles geregeld.
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Je kunt er koffie drinken, een middagje 

handwerken of gewoon een praatje komen 

maken. De Hoeskamer van Mergroate, La 

Bellefleur genaamd, is dé ontmoetingsplek voor 

ouderen van Margraten en omstreken.

Door: René Spronck

Bij binnenkomst valt meteen op hoe gezellig het is. Bezoekers 

zijn aan het handwerken, praten met elkaar of doen dit tegelijk. 

Anderen kaarten. “Die kun je beter niet storen,” waarschuwt Mia 

Gilissen. Zelf is ze een zakdoekjesdoos aan het maken. Ook Ketie 

Dritty heeft haar weg hierheen gevonden. “Ik vind het leuk om onder 

de mensen te zijn, te kletsen en aan een handwerk bezig te zijn.”

De hoeskamer is gevestigd in de voormalige bibliotheek naast 

verzorgingstehuis De Appelgaard. Dat is voor iedereen gunstig. 

Er is een grote toeloop van ouderen, zowel van De Appelgaard 

als vanuit het dorp. En de vrijwilligers van de Hoeskamer kunnen, 

indien nodig, terugvallen op medewerkers van de dagverzorging.

Op de koffie

“Al een aantal jaren waren de bewoners van de aanleunwoningen 

en de appartementen boven de winkels op zoek naar meer vrije 

tijdsbesteding. Zij konden vanwege ruimtegebrek niet meer 

meedoen aan de activiteiten in de Appelgaard,” legt Marie-José 

Teams Wmo, Jeugd en Werk & Inkomen (Participatie)

Telefoon: 14-043 (daarna het keuze menu volgen)

Bezoekadres: Randwycksingel 22, 6229 EE  Maastricht

 

Postadres: Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

E-mail adres: post@maastricht.nl

Het is niet eenvoudig om in het woud van 

loketten de weg te vinden. Bij wie moet je zijn? 

De Inzichtwijzer geeft antwoord.

Voor ondersteuning, vragen en klachten over 
nieuwe wetten: meldpunt Stichting Samen Onbeperkt.
Telefoon: 06-83824685
Email: samenonbeperkt@gmail.com
Adres: Athoslaan 12a, Maastricht.
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00-

16.00 uur.
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   Platform 
   Zorgvragers
   Eijsden-
   Margraten
w w w . p l a t f o r m z e m . n l
Contactpersonen in de dorpen
De vacature in Noorbeek is opgevuld: de groep van
contactpersonen is blij met de toezegging van Michel 
Gubbels en we heten hem van harte welkom.
We geven u hieronder de huidige bezetting. Als u een 
vraag hebt of iets wilt bespreken, bent u natuurlijk 
vrij in uw keuze met wie u wilt praten, telefoneren of 
mailen. Soms is het fijn iemand in de buurt te heb-
ben. De contactpersonen zijn niet alwetend, maar ze 
weten wel bij wie u terecht kunt over een bepaald 
onderwerp; of ze gaan zelf voor u bij dezen “deskun-
dige” te rade.
We nodigen mensen die met ons mee willen werken
ook van harte uit om contact op te nemen.

Banholt: 
Lieke Troisfontaine tel.4572029,
wtroisfontaine@home.nl
Bemelen en Cadier & Keer: 
Els Damsma·tel.4072579, info@platformzem.nl
Margraten, Scheulder, Groot-Welsden:
Marie-José Kicken, tel.4581470,
secretariaat@platformzem.nl
Maria Peek, tel.4581471, hcpeek@home.nl
Mheer en Eckelrade: 
Twan Fissette tel.4081753,
twan.fissette@kpnplanet.nl
Noorbeek:
Michel Gubbels tel.4572060,
mgubbelsbovens@hetnet.nl
St.Geertruid: Vacature
Eijsden, Mesch, Rijckholt en Gronsveld:
Carla Dumoulin, tel. 043-4094111, 
caduba@online.nl
Gerry Jongerius, tel. 043-4092555,
gerryjongerius@gmail.com

Gesprekken in de dorpen als voortzetting 
van informatie- en ontmoetingsmiddag
In september kwamen we bij elkaar. We hebben toen 
in kleine groepjes gesproken over de ondersteuning 
waarop we een beroep kunnen doen als dat nodig is, 
waar zijn we blij mee? wat zouden we anders willen? 
Het was fijn dit te delen met anderen; er werden niet 
alleen zorgen uitgewisseld maar ook tips en weetjes. 

En namens de achterban stuurde het bestuur 37 
adviezen aan de gemeente. Mensen, die er bij waren, 
vroegen het bestuur om deze gesprekken vaker te or-
ganiseren, maar dan niet tegelijk in de zelfde ruimte. 
Daarom bereiden we nu gesprekken “op locatie” 
voor – steeds voor één of enkele kerkdorpen. In dat 
gesprek kan van alles aan de orde komen; het gesprek 
zal zeker gaan over de eigen bijdragen voor hulp bij 
het huishouden en voor hulpmiddelen. Iedereen die 
hulpmiddelen heeft via de Gemeente, heeft daarover 
onlangs een brief ontvangen. We zullen iedereen op 
onze achterbanlijst op tijd informeren over wanneer 
en waar bijeenkomsten zullen plaats vinden.

Senioren Festival Eijsden
Op donderdagmiddag 18 september 2014 van 13.30 
tot 17.00 uur in de tent van het Pisart Festival, Klop-
penbergweg te Eijsden. Het is dan al weer de 4e keer 
dat deze bruisende en gezellige middag zal plaatsvin-
den met bekende artiesten uit Nederland en België en 
uit de eigen regio. Het festival wordt georganiseerd 
door de Stichting Senioren Festival Eijsden welke
voornamelijk bestaat uit vrijwilligers van het Rode
Kruis, afdeling Eijsden-Margraten en van en De
Zonnebloem, afdeling Eijsden. Het Pisart Festival
bestuur ondersteunt dit initiatief van harte en stelt
de tent gratis ter beschikking. Hoewel senioren de 
belangrijkste doelgroep is, is deze middag bedoeld 
voor alle mensen in de gemeente Eijsden-Margraten, 
Maastricht en verre omstreken, waartoe ook de Voer-
streek behoort. De tent is goed toegankelijk voor 
mensen met een rolstoel, rollator of scootmobiel. 
In de tent staan voor alle gasten tafels en stoelen en 
er zijn goede toiletvoorzieningen. Mocht het onver-
wachts kouder weer zijn dan wordt de tent verwarmd.
Tevens is er een aantal vrijwilligers aanwezig die
gasten kunnen ondersteunen bij bv. eten, drinken en
toiletbezoek. Entreekaarten (à € 13,00) zijn uit-
sluitend in voorverkoop te verkrijgen. Deze kunt 
u nu al reserveren. De entreeprijs is inclusief koffie/
thee met vlaai en daarnaast nog 2 consumptiebonnen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij:
Telefonisch: 043-409 4306 of 06-1134 4616 
(dhr. C. Gorissen, bestuursvoorzitter Senioren Festi-
val) Per email: seniorenfestivaleijsden@gmail.com
Of via onze website: www.seniorenfestivaleijsden.nl

Indien u met meerdere personen samen komt en u
graag bij elkaar wilt zitten, dient u dit vooraf te
laten weten (telefonisch of per email). Geef dan
ook s.v.p. aan hoeveel mensen er in een rolstoel of
scootmobiel zitten. De organisatie hoopt wederom
op een grote opkomst. Er is plaats voor iedereen!!!

GEZELLIG SAMEN IN DE 
HOESKAMER

INZICHTWIJZER
Kicken uit. Zij is bij de Hoeskamer betrokken vanuit het Platform 

Zorgvragers Eijsden-Margraten en zorgt er mede voor dat alles 

goed georganiseerd is. Verschillende andere organisaties dragen 

hun steentje bij aan de dagelijkse gang van zaken.

Op dit moment komen er wekelijks ongeveer vijftig personen. 

Marie-José: “We werken met vrijwilligers en zijn voorlopig open 

op maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag. Er 

kan worden gekaart, spelletjes gedaan en op donderdagmiddag 

is er een knutselgroep. Uiteraard kan men ook gewoon langs 

komen voor een praatje.” 

Beentjes de lucht in!

Dinsdagochtend worden er gymlessen gegeven door een ervaren 

sportinstructeur, die goed let op wat de mensen kunnen. Marie-

José: “Dat vinden de deelnemers echt heel leuk om te doen.” Eén 

keer per maand wordt er gezamenlijk gegeten. “Het eten wordt 

geleverd door de voortreffelijke keuken van Talentino. Ook wordt 

er voor de feestdagen altijd weer iets leuks verzonnen. Afgelopen 

Pasen hadden we een Paasbrunch. Deze was zeer geslaagd”.

Elke donderdagmiddag is er een vrije inloop. Een indicatie is 

niet nodig. Voorwaarde is wel dat deelnemers zelfstandig naar 

het toilet kunnen. Indien nodig kan men opgehaald worden.

 Op de koffie

 Maastricht: 

 Beentjes in de lucht

Openingstijden:

Op afspraak   Zonder afspraak

Maandag 

08.30-12.30 en 13.30-16.30  08.30-12.30

Dinsdag  

08.30-12.30 en 13.30-16.30  08.30-12.30

Woensdag 

08.30-12.30 en 13.30-16.30  08.30-12.30

Donderdag    

13.30-19.00   13.30-19.00

Vrijdag 

08.30-12.30   08.30-12.30 

 Eijsden-Margraten:

Locatie Margraten             Locatie Eijsden   

Schinkepoort 69              Breusterhof 2                           

Dinsdag 09.00 tot 12.00 uur          Woensdag 09.00 tot 12.00 uur

Donderdag 09.00 tot 12.00 uur     Dinsdag 17.00 tot 19.00 uur 

Donderdag 17.00 tot 19.00 uur      Vrijdag 09.00 tot 12.00 uur  

Locatie Gronsveld

Kerkplein 8 (basisschool)

Maandag 09.00 tot 12.00 uur  

Behoefte aan ondersteuning (Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet)  

melden bij het KlantContactCentrum: 

tel. 043-4588488 (ma-do 8.30–17.00 u. vr 8.30–12.00 u.) of bij 

het loket van het Sociaal Team:

of per e-mail: sociaalteam@eijsden-margraten.nl 

Cliëntondersteuning: MEE (regionaal)

Vragen, signalen: Adviesraad voor Ondersteuning en 

Participatie: tel. 06-81840723

e-mail: ondersteuning_participatieem@kpnmail.nl 

Platform Zorgvragers Eijsden-Margraten: 

tel. 043-4072579 of 043-4581470

e-mail: info@platformzem.nl  zie ook www.platformzem.nl 

Spreekuur WAO-WIA-Wajong: 

Kiebeukel 41, Gulpen - donderdag 10.00 tot 12.00 uur

afspreken: tel. 043-4072579 zie ook

www.waowiamaastrichtheuvelland.nl 
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