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Nieuw vervoer in Limburg

Portret van Debbie De Baets

Opening Scootmobielroutes

Wet Langdurige Zorg
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Els Damsma

Wat doe je bij INZICHT en waarom? 

“Ik ben vanaf 1995 bestuurslid van het Platform dat nu Platform 

Zorgvragers Eijsden-Margraten heet. We brachten vier keer 

per jaar een nieuwsbrief uit. Andere platforms deden dat ook. 

Vanaf 2000 bundelden Maastricht, Meerssen, Valkenburg, 

Gulpen-Wittem, Eijsden en Margraten de krachten om een 

gezamenlijke Nieuwsbrief uit te brengen. Met ingang van 2003  

verscheen deze onder de naam InZicht. Na 2007 haakten een 

aantal platforms af en uiteindelijk bleven Maastricht en Eijsden-

Margraten over. Sinds 2013 is Meerssen weer binnenboord. 

 

Ik heb vanaf het begin (2000) deel uitgemaakt van de redactie. 

Elk redactielid bracht artikelen in. We besloten gezamenlijk 

welke artikelen we zouden plaatsen en redigeerden elkaars 

artikelen. Verder zetten we ons allemaal in om advertenties 

binnen te halen.  

Tegenwoordig heeft INZICHT een heuse eindredacteur. In de 

redactievergadering bespreken we welke artikelen we er in 

willen hebben. Ik lever de stukken van Eijsden-Margraten aan en 

soms op verzoek een artikel over een actueel thema. De andere 

artikelen zie ik pas als de drukproef er is.

Waarom doe ik het? Ik vind een blad als INZICHT belangrijk om 

contact te houden met de achterban.”

Wat vind je van onze onderwerpen? 

“De onderwerpen die de laatste jaren aan bod zijn gekomen, 

gaan over zaken waar mensen met beperkingen mee te maken 

krijgen. Ik vraag me wel af of de lezers zich herkennen in de 

interviews. En of de artikelen aansluiten bij hun eigen vragen en 

ervaringen. We zouden graag meer inbreng hebben. We willen 

graag dat mensen onderwerpen aandragen voor INZICHT. Ze 

kunnen bijvoorbeeld vragen om te schrijven over interessante 

gebeurtenissen of over de betekenis en gevolgen van nieuwe 

regels voor hen.”

Wat is je eigen belangrijkste INZICHT? 

“We hebben elkaar nodig. Iedereen is op z’n eigen manier waardevol. 

Wat we allemaal nodig hebben is de ruimte om in te brengen wat we 

te bieden hebben. Laten we elkaar die ruimte geven!”

De volgende keer stelt Sanne van Vliet zich voor. 

EVEN VOORSTELLEN.. .

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

 

Advertentie

GEDICHTCONTACT!

Blij

met mijn handen in de zij

kijk ik de wereld in en ben ik blij

blij met de zon

waarmee deze dag zo mooi begon

blij met de lucht zo blauw van kleur

met de bloemen en met hun heerlijke geur

blij met de wereld als ik om mij heen kijk

dan ben ik gelukkig dan ben ik rijk

blij met de vogels zo hoog in de lucht

zo vreedzaam in een lange vlucht

blij met de koeien in de wei

soms achter elkaar in een bonte rij

blij met de stilte van het land

rust en kalmte gaan hier hand in hand

blij met de berg en het diepe dal

de verrassing van de natuur die nog komen zal

Door: Ad Frijns
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Kun jij goed schrijven? 

Hou je ervan om mensen te 

interviewen of een artikel te schrijven 

over bijvoorbeeld een nieuw initiatief? 

En vind je het leuk om een bijdrage 

te leveren aan INZICHT? 

Meld je dan aan bij: 

samenonbeperkt@gmail.com

INZICHT ZOEKT 
SCHRIJVERS!

voor Maastricht anders zijn dan voor Meerssen. Heeft u al een 

indicatie van uw gemeente voor vervoer op maat? Dan blijft 

die gelden. Uw gemeente zal u op de hoogte brengen van 

eventuele wijzigingen.

Het telefoonnummer voor het reserveren van een rit wijzigt 

niet en ook het kwartiertje niet.

Vanaf 11 december staat alles vermeld op www.omnibuzz.nl 

Op dit moment wordt er door de betrokken partijen een 

Vervoersregelment gemaakt. Hier staan zowel de verschillen 

als overeenkomsten per gemeente in. Denk bijvoorbeeld aan 

‘Tot en met welke zone kan ik reizen?’ Dit Vervoersregelement 

wordt aan alle huidige deelnemers van Vervoer op Maat 

toegestuurd. 

Ik wens u veel puzzel- en reisplezier.
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Cartoon door: C.A. Buzz

 

Door:  Velma Solomons

In Duitsland krijgen wonende chronisch zieken en gehandicapten 

een gehandicaptenpas, het „Schwerbehindertenausweis”. Hiermee 

krijgen ze korting op vervoer of worden van vervoersbelasting 

vrijgesteld. Er zijn verschillende passen, al naar gelang de 

graad van de handicap. Als men bijvoorbeeld een groen- of 

oranjekleurige gehandicaptenpas heeft met het kenmerk B en een 

waardezegel dan mag men zelf en een begeleider kosteloos in alle 

vervoersmiddelen reizen. De pas is in heel Duitsland geldig. Er is 

sinds 1996 een eenvoudig geschreven website over alle vormen 

gehandicaptenvervoer (inclusief vliegverkeer): www.oepnv-info.de

Het Duitse treinbedrijf

De Deutsche Bahn geeft het boekje “Mobil mit Handicap” uit. Ze 

hebben ook een website:  www.bahn.de/barrierefrei. Daarin staan 

alle barrièrevrije vakantiedoelen in opgesomd. De Deutsche Bahn 

zorgt er voor dat:

- koffer van huis tot huis wordt bezorgd;

- op alle treinstations servicepersoneel aanwezig is voor het in- en 

uitstappen;

- hun treinen op rolstoelen zijn ingericht;

- er voldoende gehandicaptenzitplaatsen aanwezig zijn;

- dat de stations speciale toiletten hebben.

Men kan extra korting krijgen op de treinkortingspas (BahnCard 

50) bij een 70% handicap met de persoonlijke gehandicaptenpas.

De touchscreens van de treinkaartautomaten zijn iets naar 

achteren gekiept. Alle bedieningsmogelijkheden zijn op de hoogte 

van een zittende persoon. Ze hebben geen scherpe kanten en 

zijn op speciaal leesbare lettertypen ingesteld met ontspiegelde 

displays. Zo zijn deze schermen ook voor mensen in een rolstoel 

en/of een visuele handicap geschikt. 

 

EEN KIJKJE OVER DE GRENS: 
HOE IS VERVOER OP MAAT IN 
DUITSLAND GEREGELD?

Door: Jos Vandewall

Vanaf 11 december a.s. verandert zowel het openbaar als 

het vervoer op maat voor de hele provincie Limburg. Voor 

vervoer op maat geldt dat Regiotaxi uit het aanbod verdwijnt 

en Omnibuzz hiervoor in de plaats komt. Voor het openbaar 

vervoer betekent dit dat Arriva alle trein- en busdiensten 

overneemt van Veolia. Van NS nemen zij de stoptrein op het 

traject Maastricht Randwijck – Sittard – Roermond over. 

  Met de bus

Arriva zorgt voor bussen met verlaagde instap en volgens 

hun klantendienst kunnen elektrische rolstoelen met de maten 

120 cm lang, 70 cm breed en 107 cm hoog met een maximaal 

gewicht van 250 kg, bestuurder inbegrepen, met de bus mee. 

Wel merkte de klantendienst op dat wanneer de speciale 

rolstoelplaatsen bezet zijn ‘vol is vol’ geldt.  

Scootmobiels mogen niet me de bus mee. 

Reist u met de Qliner? Dan doet u er goed aan om 48 uur van 

tevoren contact op te nemen om uw reis te reserveren.  

Dat kan via 0800 - 023 25 45 of klantenservice@arriva.nl.  

Zo weet u zeker dat u passend vervoer krijgt.

  Met de trein

Volgens Arriva zijn veel treinen, bussen en haltes zo ingericht 

dat ook reizigers met een beperking gebruik kunnen maken 

van hun openbaar vervoer. De treinvloeren hebben allemaal 

dezelfde hoogte als het perron, zodat u gemakkelijk in- en 

uitrijdt met een rolstoel of scootmobiel met een beperkte 

omvang.

Meer informatie voor reizen met een beperking

Neem voor meer informatie over de toegankelijkheid van de 

bussen en treinen, de reisproducten en de toegankelijkheid van 

haltes contact op met de klantenservice van Arriva.  

U bereikt hun klantenservice via 0900-202 20 22 (E 0,10 p.m.). 

Openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 

23.00 uur en op zaterdag en zon- en feestdagen van 7.00 tot 

23.00 uur. Daarnaast is de klantenservice ook bereikbaar via 

klantenservice@arriva.nl.

  Vervoer op maat

Omnibuzz neemt vanaf 11 december het vervoer van Regiotaxi 

over. De voorwaarden om hier aan deel te nemen, worden 

bepaald door de uw gemeente. Deze kunnen bijvoorbeeld 

NIEUW VERVOER IN LIMBURG 

Computercursussen voor senioren 

in Eijsden en Margraten.

COMPUTERCURSUS Begin 2017 starten de bibliotheken 

in Eijsden en Margraten met 

computercursussen voor iedereen 

die graag (nog) meer met de 

computer, Ipad of tablet wil doen. 

Meer informatie kunt krijgt u bij:

Bibliotheek Eijsden tel. 

043-4093320 of eijsden@

heuvellandbibliotheken.nl

Bibliotheek Margraten tel. 

043-4589151 of margraten@

heuvellandbibliotheken.nl

Bezoekadres: maandag en vrijdag 
KunstFront | Cabergerweg 45 | Maastricht 
Telefoon Meldpunt: 043 321 9149
Telefoon secretariaat: dinsdag tussen 10:00 - 12:00 uur 
06 31 17 69 49
Email Meldpunt: samenonbeperktmeldpunt@gmail.com
Websites: www.samenonbeperkt.nl
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EEN PORTRET VAN DEBBIE DE BAETS

Na een concert van Rieu op het Vrijthof, gaat Debbie in juli 

2013 naar de tentoonstelling van Marc Rieu toe. In het theater 

aan de Vrijthof treffen zijn landschappen en vergezichten 

haar recht in het hart. Ze begint zijn werk na te schilderen en 

geleidelijk aan ontstaat een idee.

Als Debbie het jaar erna Marcs tentoon-stelling opnieuw 

bezoekt, raapt ze al haar moed bij elkaar: ze vraagt Marc of hij 

haar mentor wil worden. Tot haar grote verrassing accepteert 

Marc. Dankzij hem leert Debbie o.a. hoe ze precies de juiste 

tint moet krijgen voor de bloemenvelden en wolken uit Marcs 

Lente in Lisse. Een enorme aanmoediging. 

Debbie en Nadine bezoeken een stoffenbeurs 

en het idee ontstaat om patronen uit Debbies 

schilderijen op textiel te laten drukken, zodat 

Nadine hier kledingstukken van kan naaien. Als 

dank voor Marcs hulp aan Debbie ontving hij 

afgelopen juli een in zijde uitgevoerde stropdas 

met het patroon van Lente in Lisse. Zijn vrouw 

kreeg een zomerse sjaal in de frisse kleuren van 

hetzelfde schilderij.

Na alle overwonnen moeilijkheden zal Debbies 

talent zich met de hulp van alle prachtmensen om 

haar heen, vast nog verder ontwikkelen. Voeg daarbij haar 

doorzettingsvermogen, veerkracht en humor en er rest nog 

maar één conclusie: deze kunstenares komt er wel.

 Steun

 Songs of My Heart

 

De steun van haar familie is erg belangrijk voor Debbie. 

Tijdens het interview noemt ze haar moeder Nadine liefdevol 

‘haar assistente’. Als Debbie wegens haar beperkte motoriek 

de kerktoren van de Sint-Pieter niet helemaal recht krijgt, 

schiet Nadine te hulp. Overigens weet Nadine een interessant 

verhaal te vertellen over Debbies sterke band met Maastricht, 

met name met de familie Rieu.  

 

Nadine: “In 1993 moest Debbie na een zware operatie 

kunstmatig in coma gehouden worden, zodat haar lichaam 

kon herstellen. In die tijd liet ik haar een cassette van André 

Rieu horen. Debbie herstelde goed en het voorval met de 

cassette werd vergeten. Tot in 2005 Songs of My 

Heart op de tv klonk. Ineens zong en neuriede 

Debbie de muziek zomaar mee.” 

Na dit wonderlijke voorval is Debbies interesse 

voor André Rieu gewekt. Het werk van de viool-

virtuoos vormt voor haar een bron van zorgeloosheid,

rust en vrolijkheid. Ze vertelt dat de muziek haar 

gevoel zo vrij als een vogel maakt. Als ze schildert 

droomt ze weg op Rieus driekwartsmaat.  

En daar blijft het niet bij. Tijdens een tv-interview 

hoort Debbie Rieu vertellen dat d’Artagnan 

(oorspronkelijke naam Charles de Batz) misschien wel 

zijn laatste ontbijt in zijn kasteel heeft gehad. Nu is de familie

De Baets volgens geologisch onderzoek in alle waarschijnlijkheid 

familie van de beroemde musketier. Zo lijken de draden zich nog 

verder aaneen te hechten. Het cirkeltje is rond. Of niet?

 D’Artagnan

 Mentor Marc

 Van canvas tot textiel

In januari 2013 begint Debbie De Baets (34), 
afkomstig uit Sint-Joris (Beernem) te West-
Vlaanderen met kunstschilderen in het
dienstencentrum LCD Mirte te Beernem. 
Wegens haar beperkte motoriek ligt het tempo 
te hoog om elke week een nieuwe opdracht uit 
te voeren en niet alle werkmaterialen liggen 
haar even goed. 

Tekst en foto’s: S.J. van Vliet 

Gelukkig schiet Hans Saey te hulp. Hans, een 

bekend regionaal kunstschilder, gaat naar 

Debbies huis om haar de beginselen van het 

vak bij te brengen. Bovendien maakt hij als 

voormalig schrijnwerker (red.: fijn hout- en 

timmerwerk) ook nog eens een speciale 

schildersezel waar Debbie met haar rolstoel 

makkelijk onder kan. Een hele uitkomst! 

Zowel de schildersezel als Hans’ lessen in 

lijnen en kleur, geven Debbie moed. Moed 

om door te zetten en het vak onder de 

knie te krijgen. Als groot bewonderaar van Van Gogh en 

Monet, ontwikkelt ze een voorliefde voor landschappen in 

Toscanië. Haar Toscaanse Zonnebloemen is gebaseerd op 

een schilderij van Marc Rieu. 

 Hans Saey

EXPOSITIE KUNST VAN HET 
KIJKEN: LEVENSVREUGDE 

“Kijk naar de zon, dan 
vallen de schaduwen 
achter je.” – Marc Rieu

SCHILDEREN MET 
HINDERNISSEN 

 Tot slot

 Reactie Marc Rieu

deze stichting bracht ik 

een motto in het leven: 

"Schakel je verstand uit, kijk 

met je hart en geniet van 

wat je ziet!"

Uit het werk van Debbie 

straalt een grote 

levensvreugde. Ze 

gebruikt het toegankelijke 

onderwerp van het 

landschap en past 

hierin een zeer helder 

kleurgebruik toe. Aan haar 

manier van schilderen zie 

je dat ze plezier heeft in 

haar werk. Ik hoop dat 

ze hier nog heel lang 

mee doorgaat, ondanks 

de tegenslagen die ze te 

verwerken heeft gekregen. 

Ik wil dan ook graag 

afsluiten met mijn eigen 

motto: "Kijk naar de zon, 

dan vallen de schaduwen 

achter je."

Sinds 2010 exposeer ik 

mijn landschapsschilderijen 

tijdens de Vrijthof-

concerten van mijn vader 

in Maastricht. Enkele jaren 

geleden kwam er een 

jonge vrouw in 

een rolstoel naar 

me toe: Debbie 

de Baets. Ze zei 

dat ze zelf ook 

schilderde en 

dat vond ik heel 

bijzonder! Ik 

vertelde haar over 

mijn ambassa-

deurschap 

voor Kunst van 

het Kijken, een initiatief 

van Stichting Samen 

Onbeperkt. Tijdens mijn 

openingsspeech voor 



eerst zijn ontslagpremie moet opmaken, 

ziet hij van bijstand af. Harrie maakt zijn 

spaargeld op tot hij recht heeft op AOW en 

pensioen.

In Swalmen heeft Harrie samen met de 

klankbordgroep op negentien oktober een 

presentatie gegeven over hun groep en 

mantelzorg. Harrie: “Teveel mensen willen, 

kunnen of durven niet om hulp te vragen. 

Ik ben zelf geholpen en nu doe ik graag iets 

voor een ander terug.” 
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Cäthy komt bij en lijkt in orde. Ze blijft voor 

de zekerheid een nacht ter observatie in 

het AZM. Als Harrie de dag erna Cäthy wil 

ophalen, staat ze niet op hem te wachten 

en hij weet meteen: dit is niet goed. 

Zijn vrouw ligt op de intensive care en 

Harries schrik is groot. Achteraf blijkt dat 

zij in het restaurant een herseninfarct heeft 

gehad. Die ochtend heeft ze in het AZM 

een tweede infarct gekregen. Daardoor is 

Cäthy verlamd geraakt aan haar rechterzij 

en treedt afasie op, een spraakstoornis. 

In Verpleeghuis Klevarie leert ze opnieuw 

lopen en praten. Daarna gaat ze voor 

verdere revalidatie naar Adelante in 

Hoensbroek.

Dan krijgt Harrie te horen dat men niets 

meer voor zijn vrouw kan doen. Er worden 

aanpassingen gedaan in huis en Cäthy komt 

thuis. Harrie: “Ik was toen vier maanden 

werkeloos. Dat was nog een geluk bij een 

ongeluk: ik kon mijn vrouw zelf verzorgen. 

Voor hulp kwam ik niet in aanmerking.”

 

 

 

De verzorging is intensief. Cäthy moet 

worden aan- en uitgekleed en kan niet alleen 

naar het toilet. Haar geheugen is aangetast en 

als Harrie weggaat, raakt zij in paniek. Soms 

komen familieleden langs, zodat hij even het 

huis uit kan. Maar uitstapjes zitten er niet 

meer in. 

Door de spraakstoornis is het voor zijn 

vrouw moeilijk om mondeling duidelijk te 

maken wat zij wil. Dit geeft ergernissen 

waarmee hij moet leren omgaan. En 

bovenop dit alles blijven de soms 

onbegrijpelijke brieven van instanties 

binnenstromen. 

Een kennis vertelt dat Harrie hulp bij 

bureau MEE kan krijgen. MEE helpt hem 

op weg met de post en het invullen van 

aanvragen. Hier hoort hij voor het eerst dat 

hij vanaf 2004 al recht zou hebben op een 

persoonsgebonden budget, maar helaas 

kan dit niet met terugwerkende kracht 

worden uitbetaald. Een flinke tegenslag.

Als bureau MEE naar Kerkrade verhuist 

moet Harrie zijn post zelf beantwoorden. 

Hij ziet het niet meer zitten en gaat in 

2007 naar de huisarts, waar hij wordt 

doorverwezen naar een psycholoog. 

De psycholoog maakt Harrie attent op 

Steunpunt Mantelzorg. 

Een Mantelzorgmakelaar helpt hem nu met 

zijn brieven. Opgelucht sluit Harrie zich aan 

bij hun praatgroep.  

Daarnaast gaat Harrie een paar keer per 

maand naar een klankbordgroep voor 

lotgenoten (NAH) bij het Huis voor de Zorg 

in Sittard. Wat blijkt: Een herseninfarct kan

het karakter zodanig veranderen dat de 

druk op de partner te groot wordt. Tachtig 

procent vraagt hierdoor een scheiding aan. 

Harrie vindt dat hij geluk heeft gehad. Zijn 

Cäthy is geen klager. Door haar wilskracht 

probeert zijn vrouw zich alles eigen te 

maken en Harrie geeft haar de nodige ruimte.

Het UWV staat niet open voor het feit dat 

hij een mantelzorger is. Harrie krijgt een 

sollicitatieplicht opgelegd voor veertig uur 

per week. Hier en daar krijgt hij een baantje. 

Na vijf jaar komt hij in de bijstand. Harrie: 

“Het gesprek met mijn contactpersoon leek 

wel een kruisverhoor van de politie: koud en 

hard. Ik kreeg een lijst met meer dan zestig 

vragen mee: of ik soms geld in een ouwe sok 

had!” 

 

Harries bezittingen worden bij elkaar 

opgeteld. De waarde van zijn auto 

overstijgt het bedrag van wat hij aan eigen 

vermogen zou mogen hebben. Hij moet zijn 

auto verkopen en weigert: “Mijn auto is nou 

juist de enige manier waarop ik met Cäthy 

het huis uit kan.” Als duidelijk wordt dat hij 

Een herseninfarct

Intensief

Hulp

Financieel

“Een geluk bij een ongeluk”

12

In 2004 is Harrie Huntjens 

(65) met zijn vrouw Cäthy 

uit eten als zij plotseling 

in elkaar zakt. Nadat de 

ziekenauto is gebeld, 

waarschuwt de eigenaresse 

van het restaurant een 

paar brandweermannen 

aan de overkant van de 

straat. De mannen snellen 

te hulp en zetten Cäthy een 

zuurstofmasker op. 

Tekst: S.J. van Vliet | Foto’s: Shutterstock

IN ELKAAR GEZAKT

“Het gesprek 
met mijn 
contactpersoon 
leek wel een 
kruisverhoor 
van de politie: 
koud en hard. 
Ik kreeg een 
lijst met meer 
dan zestig 
vragen mee: of 
ik soms geld in 
een ouwe sok 
had!” 

Klankbordgroep

Presentatie

Mantelzorgcompliment

> Gemeenten hebben de wettelijke 

taak om de waardering voor 

mantelzorgers vorm te geven. 

Dit heette tot 1 januari 2015 het 

Mantelzorgcompliment. Zij krijgen 

hiervoor budget, dat zij naar 

eigen inzicht mogen inzetten voor 

mantelzorgers.

> In november hebben alle gemeentes 

hier aandacht voor. De gemeente Vaals 

noemt het een Blijk van Waardering. 

De gemeente Maastricht spreekt van 

een Bedankje. Er zijn verschillende 

voorwaarden voor het aanvragen 

hiervan. Dit verschilt per gemeente.  

> De aanvraagtermijn van het 

mantelzorgcompliment voor de 

gemeente Eijsden-Margraten is helaas 

verstreken. Voor Maastricht geldt de 

sluitingsdatum 28 februari 2017 en voor 

Vaals 1 mei 2017.

> Kijk op de website van uw gemeente 

voor het formulier.

Telefonisch aanvragen of ophalen kan ook.

Vaals: Klanten Contact Centrum,

telefoonnummer 043-3068568. 

Maastricht: Gemeenteloket, 14043.
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Jurgen Mingels en zijn levenspartner Rini Ackermans – blij en trots 
met de onderscheiding. 

Op 2 juli vierde de Vereniging tot 

Natuurbehoud (VTN) van Cadier en Keer haar 

50-jarig bestaan

Door: Els Damsma

 
Op die avond nam burgemeester Dieudonné 

Akkermans uit handen van de VTN-voorzitter, 

Jurgen Mingels, het eerste exemplaar van het 

Jubileumboek Uit Liefde voor de Natuur in 

ontvangst.  

Tot Jurgens verrassing zwaaide de 

burgemeester hem vervolgens lof toe en deelde 

hem mee dat het de koning had behaagd om 

hem te benoemen tot Ridder in de Orde van 

Oranje Nassau.

Het bestuur van Platform ZEM heeft de aanvraag van een 

Koninklijke onderscheiding voor de voorzitter van harte 

gesteund.
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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!!!

RIDDER JURGEN MINGELS

Wie zo’n onderscheiding krijgt heeft zich zeker bijzonder 

onderscheiden.

De activiteiten die tot dit eerbetoon hebben geleid geven 

we hier kort weer in Jurgens eigen woorden:

“Ik had een hele drukke baan, ik sportte veel, ik was actief 

bij de drumband en bij de natuurvereniging.  Ook was ik 

actief betrokken bij de Amerikaanse begraafplaats. Toen 

werd ik ernstig ziek en het lukte allemaal niet meer. In 

januari 2004 werd na lang onderzoek vastgesteld dat ik 

een ongeneeslijke progressieve chronische ziekte had 

(pulmonale hypertensie). Ik werd afgekeurd en moest een 

nieuwe balans vinden. Door mijn gedrevenheid was mijn 

agenda al gauw weer overvol: 

-  Mijn betrokkenheid bij onze Amerikaanse bevrijders 

in de Tweede Wereldoorlog groeide. Dat komt door 

persoonlijke contacten met een tiental veteranen en 

familieleden van gesneuvelde soldaten van de 30th 

Infantry Division, oftewel de Old Hickory. En met de 

Texaanse filmproducent van de documentaire “Heroes of 

Old Hickory”, Lew Adams.  

-  Ik nam meer taken op me binnen de Vereniging tot 

Natuurbehoud. Vanaf 2003 ben ik daar voorzitter. In die 

functie heb ik veel contacten met andere organisaties, 

boeren, overheidsinstanties. We hebben als vereniging 

veel voor elkaar kunnen krijgen.

-  Ik werd in 2007 bestuurslid van Platform ZEM. Van 

2009 tot 2014 was ik lid van de WMO-raad Eijsden-

Margraten*.

-  Ik nam de organisatie van de Truckersrun rond Cadier 

en Keer op me van 2009 t/m 2011.

-  Ik maakte ook deel uit van het bestuur van het 

gemeenschapshuis en ik bied vaker de helpende hand aan 

dorpsgenoten die het moeilijk hebben.

De toekenning van de bijzondere koninklijke 

onderscheiding vervult me met trots.  

Ik ben er heel blij mee.”

* In de volgende InZicht zullen we uitgebreider belichten wat 

Jurgen heeft gedaan binnen het Platform Zorgvragers en de 

Wmo-raad en wat zijn overwegingen hierbij waren.

 Actief en betrokken

Bovenste rij van links naar rechts:

Nico Dumont, Jenno Ummels, Duncin Oberndorff, 

Jeroen Bours, Gosse Bierma, Pascal Hendriks, Erik 

Habets, Jeroen Eijkelenburg, Ger van den Bosch en 

Koen Claasens.

Onderste rij van links naar rechts:

Diana Lesius, Guy Houben, Leroy Verhoeven, Mark 

van den Bosch en Emilio Coenen.

Missend op de foto:

Stephanie Costongs en Birgit Mulders (trainers)

Ron van Weersch en Bram Oskam (spelers)
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                ACTIVITEIT / OPRICHTING / VERSTERKING

 G-team

Lijkt je het leuk om een keer te komen kijken of wil 

je graag een keer meedoen met het G-team?  

Mail dan naar svmeerssengteam@gmail.com

Dankzij een samenwerking tussen SV Meerssen en 

Gehandicapten Organisatie Meerssen is er een G-team 

opgestart bij SV Meerssen. Met dank aan ons jongste 

bestuurslid Leroy Verhoeven. Samen met onze voorzitter 

Peter Vrehen heeft hij hard gelobbyd om een G-team op 

te starten bij SV Meerssen.  

Het G-team is er voor mensen met een verstandelijke of 

lichamelijke beperking. Zo krijgen ze de mogelijkheid om 

te voetballen op een lager niveau, waarbij plezier centraal 

staat. “Ik vind het voetballen leuk omdat het gezellig is 

en het een leuk team is” vertelt speler Duncin Oberndorff (20). 

Sinds augustus 2016 trainen op dinsdag en donderdag van 

18.30-19.30 wekelijks 11 spelers van het G-team bij de 

sportvelden van SV Meerssen. “We hebben gewoon een 

harstikke leuk team dat goed met elkaar kan opschieten” 

zegt speler Jeroen Bours (20). Het jongste lid is 18 jaar en 

het oudste is 50 jaar. Daarnaast bestaat het G-team ook 

uit een vrouwelijke speler. 

 

De trainingen staan onder leiding van zeven trainers 

verdeeld over de verschillende trainingsdagen. “Het is 

gewoon een genot om met mensen te werken met een 

handicap die spontaniteit, dankbaarheid en het plezier dat 

ze hierin hebben” aldus trainer Nico Dumont.

Daarnaast zijn de spelers mooi in het nieuw gestoken 

met dank aan verschillende subsidies en een sponsoring 

vanuit de GOM. Vanuit gemeente Meerssen is iedereen 

erg enthousiast over het G-team, want het plezier en 

enthousiasme straalt ervan af bij de spelers.  
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Gehandicaptenplatform in Vaals

Tekst: Velma Solomons | Foto:  

Bestuurslid Raymond Schenk: “Op 1 april 1994 

ging de Wet Voorzieningen Gehandicapten 

(WVG) van kracht. Sinds die tijd bestaat ook de 

Stichting Gehandicaptenplatform Vaals. De WVG 

is de voorloper van de hedendaagse WMO.

De doelstelling van de Stichting staat in de 

akte van de notaris van 15-11-1994 onder artikel 

2. Na 22 jaar is de doelstelling nog hetzelfde, 

maar nog lang niet voltooid. Zo is in die tijd 

als vast punt van de agenda ‘toegankelijkheid 

Vaals’ wel 1500 keer besproken. Ook punten 

voor verbetering voor de toegankelijkheid voor 

rolstoel of kinderwagen werden aangereikt. 

Er is in Vaals nog genoeg werk aan de winkel 

met de richtlijnen voor de bereikbaarheid, 

betreedbaarheid en bruikbaarheid. Niet alleen bij 

winkels, maar ook bij kantoorgebouwen.”

Het bestuur van het platform wordt door vrijwilligers 

gevormd. Het platform zorgt, in overleg met de 

gemeente Vaals, voor meer toegankelijkheid in 

Vaals, Vijlen, Lemiers en Holset. Het platform is ook 

vertegenwoordigd in de WMO-raad. Nu de gemeente 

de stadskern van Vaals vernieuwt, let het platform 

op het verwijderen van obstakels en op voldoende 

invalidenparkeerplaatsen. Zijn de straten glad genoeg, 

zijn er loopstroken en kunnen de slechte kinderkopjes 

weg? Of is het beter om de oude klinkers weer terug te 

halen, omdat die minder hobbels hebben? 

BURGERPARTICIPATIE 
VAALS Men probeert ook te kijken waar men kan ondersteunen, 

zoals in de dialoog tussen een projectontwikkelaar en de 

gemeente als het bijvoorbeeld gaat over een publieke 

lift. “Mensen zijn er vaak in vast komen te zitten. Er is 

een intercom aanwezig, maar niet in verschillende talen. 

Dat is wel een must, gezien het toeristisch publiek dat 

er gebruik van maakt. De reparateur moet helemaal uit 

Brabant komen en dan zit men daar wel uren vast.”

Het platform onderneemt zelf veel positieve stappen, 

zoals het samenwerken met het VVV om een goede 

scootmobielroute rondom Vaals aan te leggen. Inmiddels 

is men zelfs al zover dat de scootmobielclub is opgericht. 

“De mensen werden via fleurige flyers of persoonlijk 

benaderd. Dat laatste werkte het beste. Zo startten 

op 25 augustus voor het eerst een groep gebruikers 

van scootmobielen en elektrische rolstoelen met groot 

succes.” De club rijdt routes van 3,8 tot 5,6 km. Men start 

en eindigt, onder begeleiding, steeds in Vaals. 

Door dit toeren in de natuur doorbreken de deelnemers 

actief hun fysieke isolement. Bij een stuk lekkere 

Limburgse vlaai en kop koffie leggen ze nieuwe sociale 

contacten. “Hier voelt men: samen rijdt men sterk! 

Om dat te tonen hebben ze zich de club Citta-Scoot 

genoemd, naar het internationale Citta Slow keurmerk 

voor een goede kwaliteit van leven. Vaals bezit al dit 

predicaat o.a. voor hun landschap, infrastructuur en 

streekproducten.”

Maar dit is voor het platform en de club niet genoeg. 

Men wil meer bereiken. “In de toekomst moet Vaals 

voor iedereen een veilige toeristenplek zijn. Via de VN-

resolutie wordt jaarlijks de Week van Toegankelijkheid 

gevierd van 3 tot 8 oktober.” Voor het Vaalser platform 

het juiste moment hier dieper op in te gaan en winkeliers 

te vragen mee te denken. Denk bijvoorbeeld aan de 

toegankelijkheid bij Kruidvat in Vaals: als daar brand 

ontstaat, kan er een probleem ontstaan. Er is nog genoeg 

te doen!

 Gehandicaptenplatform Vaals stelt zichzelf voor:

 Samenwerken met de gemeente

 Toekomst

 Probleemgericht denken

 Nieuwe initiatieven

 Charles Niesten

Charles Niesten werd onder de bezielende leiding van 

Saskia van Swaay bij het Platform Gehandicapten Beleid 

Maastricht (PGBM) binnengehaald vanwege zijn kennis 

van gebouwen en aanpassingen. Als gepensioneerd 

ambtenaar van de gemeente Maastricht had hij al heel 

wat jaren goed werk verricht.

Charles kon perfect bouwtekeningen “lezen” en interpreteren. 

Het PGBM en later Toegankelijk Maastricht heeft dankzij 

zijn inzet en kennis, beter en sneller kunnen reageren op 

misstanden en nieuwbouw. Nog vers in het geheugen 

staat uiteraard het Geusseltbad, maar ook het nieuwe 

gedeelte van het winkelcentrum in Heer.

Charles wist als ‘handbewogen’ rolstoeler waarop gelet 

moest worden. Ook zijn verworven kennis in algemene 

toegankelijkheid voor mensen met een beperking kon hij 

goed gebruiken voor Toegankelijkheid Maastricht.

Wij herinneren zijn rustige, weloverwogen inbreng met 

een duidelijke, niet mis te verstane, noodzakelijkheid.

Door de samenwerking met het hele team van 

Toegankelijkheid Maastricht zijn er veel verbeteringen in 

openbare en openbare gebouwen tot stand gekomen. 

Enige tijd heeft hij samen met een collega het ad interim 

voorzitterschap gedragen. Vanwege zijn aandoening 

heeft hij jammer genoeg moeten besluiten er mee te 

stoppen. Het werd te belastend.

Wij denken met respect aan hem terug en zullen zijn 

bijdragen niet vergeten.

Wij wensen iedereen veel sterkte in het dragen van dit verlies.

Charles, bedankt namens het hele team van Toegankelijk 

Maastricht, het bestuur van PGBM en Stichting Samen 

Onbeperkt.

Verslag van de voorlichtingsbijeenkomst over 

de Wet langdurige zorg (Wlz)

Door: Wiel Buijs

Op donderdag 2 juni 2016 organiseerde de

Stichting Samen Onbeperkt samen met het

Zorgbelang Limburg een speciale voorlichtings-

bijeenkomst in Maastricht over de Wet langdurige 

zorg (Wlz). De voorlichtingsbijeenkomst werd 

door ruim 35 geïnteresseerden bezocht.

De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve 

zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld 

ouderen met vergevorderde dementie of mensen met 

een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke 

beperking. Het gaat veelal om:

- passende zorg met verblijf in een instelling

- verantwoorde zorg thuis 

Speciaal voor dit thema heeft Liesbeth Crousen van Zorg-

belang Limburg alles vertelt over de mogelijkheden en de 

onafhankelijke ondersteuning die wij hierbij kunnen bieden. 

Voor meer informatie over de Wlz kunt u contact 

opnemen met:

Huis voor de Zorg - Zorgbelang Limburg / 

onafhankelijke cliëntondersteuning;

Telefoon 0900-2438181 of email clientondersteuning@

huisvoordezorg.nl
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IN MEMORIAM WET LANGDURIGE ZORG

 Wat regelt de Wet Langdurige zorg?

Of neem contact op met Stichting Samen 

Onbeperkt. Kijk voor contactgegevens en 

openingstijden in de Inzichtwijzer op pagina.



Dit is dus ook maatschappelijk verantwoord onder-

nemen. Jullie zeggen dat de arbeidsproductiviteit 

daardoor is gestegen. Kun je dat uitleggen?

“We vragen van onze medewerkers dat ze 10% van hun 

werktijd per week besteden aan MVO. Iemand die fulltime 

werkt moet dus vier uur per week besteden aan een 

maatschappelijk doel. Ze kunnen werken bij o.a. Stichting 

MEE, Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting Horizon en 

New Ducth Connections. Deze instanties steunen diverse 

groepen sociaal zwakkeren. De medewerkers worden zo 

in de gelegenheid gesteld om met andere dingen bezig te 

zijn dan hun dagelijkse werkzaamheden. Daarna kunnen ze 

weer beter hun eigen werk doen.” 

Peter reageert: “Wat ik nu hoor, vind ik erg bijzonder. 

MVO ben ik op deze manier nog niet tegengekomen. Ik 

ben in eerste instantie heel fel geweest over MVO. Ik zie 

namelijk dat mensen door de Wajong en dergelijke op 

een werkplek geplaatst worden terwijl collega’s er niet 

op voorbereid zijn dat iemand met een beperking komt. 

Die persoon heeft misschien  verzorging nodig. Er zijn 

bedrijven die zeggen dat ze met een werknemer met een 

beperking aan de slag willen, maar die realiseren zich niet 

altijd wat de gevolgen zijn.”

Aswin erkent dit: “Ik kan me voorstellen dat als iemand nu bij 

ons zou komen, in bijvoorbeeld een rolstoel, het toilet en de 

werkplek aangepast en de toegang verbreed moet worden. 

Dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden.” 

 

MVO is géén liefdadigheid 
Peter vult aan: “En dat er ook iemand voor de gehandicapte 

aanwezig is op de werkplek. Bij de opkomst van het 

PGB werd men door de eigen collega’s verzorgd. In 

personeelsgesprekken kwam naar voren dat sommigen 

dat niet wilden, omdat ze moeite hadden met de handicap. 

Maar de gehandicapte wil geen liefdadigheid! 

Aswin knikt bevestigend: “Bij de werving en selectie let ik 

in het sollicitatiegesprek op de reactie van de sollicitant 

bij het voorstel van 10%. We zoeken bewust naar iets 

dat bij hen past, naar een match tussen medewerker en 

instantie.  Niet iedereen kan of wil omgaan met iemand 

die vluchteling is of een fysieke of mentale handicap heeft. 

Een dergelijke medewerker gaat dan bijvoorbeeld aan 

de slag bij Stichting MEE. Daar kan men binnen zijn eigen 

(IT) comfort zone werken. Ook bij de beoordeling kijken 

we hoe een werknemer als maatje of vrijwilliger de 10% 

MVO invult. Is er voldoende gedaan? Is hij 

of zij zelf buiten het bedrijf met initiatieven 

gekomen?”

Hoe zien jullie de toekomst?

Peter is enthousiast: “Jullie aanpak brengt ook 

meer emancipatie en participatie teweeg. Er 

komt meer inzicht en een andere kijk op het maatschappelijk 

participeren. Dit is een mentaliteitsverbetering van beide 

kanten. En naar elkaar toegroeien kan bijvoorbeeld de 

eenzaamheid bij gehandicapten verminderen. Zouden we 

niet samen een pilot kunnen doen en dan die uitbreiden naar 

andere bedrijven?”

Aswin is het roerend met Peter eens: “Eerst tonen we 

bedrijven hoe ze hun medewerkers vrij kunnen maken 

voor MVO in samenwerking met instanties.  En dan kunnen 

we samen met hen kijken hoe deze vorm van MVO in hun 

financieel plaatje kan passen. Bij ons gaat het omgerekend 

om 20 medewerkers met 6000 uren op jaarbasis. Zo wordt 

het tekort aan langdurige vrijwilligers in de samenleving 

structureel opgevuld. Het gaat om het samenkomen van 

twee werelden, die eigenlijk één wereld moeten worden.

Peter kan dit alleen maar onderschrijven: “Dit is een missie 

waar we samen aan kunnen werken. Stichting Samen 

Onbeperkt wil graag iets met jullie gaan doen!”

 

                               

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen 

voor Bizzomate?  
Aswin: “Bizzomate is in 2012 opgericht door twee onder-

nemers. Vanaf dat moment stond MVO centraal. We wilden

ons meer richten op het ondersteunen van mensen die iets 

willen, maar het niet kunnen. En we wilden andere bedrijven 

helpen en begeleiden om efficiënter te werken. Daarnaast 

speelde het maatschappelijk element ook een rol.” 

Bizzomate wil zowel in hun medewerkers investeren 

als in hulpbehoevenden. “Bij het werven van nieuwe 

medewerkers geven we ze dit ook mee. Wij vinden het 

belangrijk dat je iets terugdoet voor de maatschappij. In 

welke vorm dan ook. Dat kan zijn in het begeleiden van 

mensen met een beperking als maatje of als vrijwilliger en het 

ondersteunen van een organisatie die cliënten begeleidt.”  

Jullie gaan naar de mensen toe, komen in hun wereld. 
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TWEE WERELDEN VERENIGD 
DOOR MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD ONDERNEMEN

Deel 1: Twee werelden
ontmoeten elkaar 

Door: Velma Solomons  

 

Aswin van Braam is HR-manager bij Bizzomate. 

Hij is verantwoordelijk voor het MVO-beleid en 

de werving en selectie van medewerkers. 

Peter Vrehen is voorzitter bij Stichting Samen 

Onbeperkt in Maastricht en de GOM in Meersen. 

Tevens zit hij in de gemeenteraad.

Voor dit interview kwamen ze samen om te spreken over 

MVO. Wat volgde was een gemeenschappelijk actieplan. In 

de komende edities doen we verslag van hun ontmoeting, de 

vervolgstappen en het eindresultaat. 
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“Het gaat erom uit de hokjes 
te komen en de twee werelden, 
één wereld laten worden.”

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 

door bedrijven heeft verschillende redenen. Idealistisch 

ingestelde bedrijven willen een bijdrage leveren aan 

de samenleving. Ze willen het ernstig bedreigde milieu 

ontlasten of hebben ethische motieven. Anderen hebben 

financiële redenen, zoals de gestegen vraag naar duurzame 

producten en diensten. Er zijn zelfs enkelen die tot 

MVO worden gedwongen door de gemeente, stakingen, 

consumentenboycots of de media. MVO wordt door de 

overheid gestimuleerd. 

 Weten hoe? Het vervolg van deze  dialoog 

komt in de volgende InZicht.

Aswin van Braam en Peter Vrehen
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Ergotherapie is belangrijk bij het leren omgaan 

met een functiebeperking. Hoe meer ik te maken 

krijg met mijn beperking, hoe meer ik ben gaan 

ervaren, dat ergotherapie onmisbaar is.

Door: Jan In de Wind

Het begon met een hand. Zonder ondersteuning kon ik 

deze niet meer gebruiken. Er moest een brace gemaakt 

worden. Hierdoor werden de beperkingen al wat minder.

Vervolgens werd ik geconfronteerd met Parkinson. Meer 

hulpmiddelen waren nodig. De neuroloog verwees mij 

door naar de ergotherapeut, want mijn beperkingen 

vroegen een andere aanpak. 

De kennis van de neuroloog over middelen is erg groot. 

Mijn woning werd ook bekeken en onderzocht. Allerlei 

aanpassingen moesten gedaan worden. De ergotherapeut 

wist precies wat nodig was. En tegelijkertijd wist ze ook 

- Carnavalszitting

- Nieuwe deadline 19 mei 2017

Hou onze website in de gaten voor de volledige, actuele 

agenda: www.samenonbeperkt.nl

- Verhuizing Tuin op hoogte naar Kunstfront

- Technologie in de zorg

- Mantelzorgcompliment

- Portret van ridder Jurgen Mingels

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.
E-mail: samenonbeperkt@gmail.com

COLUMN: VEELZIJDIGE  
EROTHERAPIE

AGENDA

INZICHTWIJZER
de juiste manier hoe ze verkregen kunnen worden. Of dit 

nu via de WMO of via de zorgverzekeraar moest. Ze was 

op de hoogte en regelde het. 

Ik ben er steeds meer van overtuigd, dat de positie van 

de ergotherapie moet worden versterkt. Met name bij de 

WMO moet hier iets aan gedaan worden. In het overleg van 

de Stichting Samen Onbeperkt zullen we hieraan denken.

En ergotherapeuten kunnen nog veel meer. 

Ik wilde bijvoorbeeld graag het gebruik van een scootmobiel 

voor andere weggebruikers beschrijven om zo Maastricht 

toegankelijk voor scootmobielgebruikers te maken. 

Bij Stichting Samen Onbeperkt waren een aantal stagiaires 

van de opleiding ergotherapie van Zuyd Hogeschool. Samen 

met hen hebben we brochures met scootmobielroutes 

gemaakt. Ik gebruikte mijn kennis van het wegennet in 

Maastricht. Hun invulling was de ergotherapeutische kennis. 

Het resultaat van de samenwerking mag er zijn!

Ik hoop dat de samenwerking tussen de opleiding 

ergotherapie en Stichting Samen Onbeperkt op dezelfde 

constructieve manier voort gezet kan worden. Op die 

manier zullen voor rolstoel en scootmobielgebruikers 

nog meer mooie routes verschijnen.

 Eijsden-Margraten:

Locatie Margraten 

Schinkepoort 69  Maandag 09.00 – 12.00       

Locatie Gronsveld

Kerkplein 8 (basisschool) Woensdag 09.00 – 12.00

Locatie Eijsden 

Breusterhof 2        Vrijdag 09.00 – 12.00

Platform Zorgvragers Eijsden-Margraten: 

Telefoonnummer: 043-4072579 of 043-4581470

E-mail: info@platformzem.nl | www.platformzem.nl 

Behoefte aan ondersteuning (Wmo, Jeugdzorg, participatiewet) 

melden bij het Sociaal Team

Telefoonnummer: 043-4588488, dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

E-mail: sociaalteam@eijsden-margraten.nl 

Vrij binnenlopen bij het Sociaal Team

Een afspraak maken kan digitaal via www.eijsden-margraten.nl 

of telefonisch via 043-4588488 of aan de balie 

> Margraten: ma-vrij tussen 9.00 en 12.00

> Eijsden: ma-do tussen 14.00 en 16.00 uur

 In de volgende Inzicht

BEZOEKADRESSEN Samen Onbeperkt

KunstFront

Cabergerweg 45 | 6219 PE Maastricht

Maandag van 13.30-15.30

Vrijdag van 14.00-16.00

6211 Kunstkwartier

Misericordeplein (achter het voormalige CityCentrum) 

Dinsdag en Donderdag van 11.30-14.30

POSTADRES Samen Onbeperkt 

Concordiastraat 12 | 6226 GD Maastricht 

Telefoonnummer: 088-0015372 (dinsdag tussen 10.00-13.00) 

of 06 311 769 49 | E-mail: samenonbeperkt@gmail.com 

SPREEKUUR WAJONG / MTB

Bel voor het maken van een afspraak: 06-31176949

SPREEKUUR BELASTINGEN

Donderdag van 11.30-14.30 bij Voormalig CityCentrum 

(6211Buurtzorg Loket/Samen Onbeperkt)  Ingang Misericordeplein

Teams Wmo, Jeugd en Werk & Inkomen (Participatie)

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

Bezoekadres: Randwycksingel 22 | 6229 EE Maastricht

Cliëntondersteuning: MEE (regionaal)

Telefoonnummer:088 010 2222 | www.meezuidlimburg.nl

Spreekuur WAO-WIA-Wajong: 

> Wijk Service Punt Wijckerpoort/ Wittevrouwenveld  

Voltastraat 50 | Maastricht  

Iedere dinsdag 14.00 – 15.30 uur

geldt voor alle drie de spreekuren

> Wijk Service Punt Manjefiek Malberg Malbergsingel 70 | Maastricht

Iedere donderdag 10.00 – 12.00 uur 

geldt voor alle drie de spreekuren

> Willem Vliegenstraat 12 | Gulpen

Dinsdag 10.00 tot 12.00 uur (afspreken via: 043-4072579)

www.waowiamaastrichtheuvelland.nl

 Maastricht: 

COLOFON 

Dit blad is een uitgave van de volgende platforms:

Stichting Samen Onbeperkt
Platform ZEM Zorgvragers Eijsden-Margraten
GOM Gehandicapten Organisatie Meerssen 
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Els Damsma-Nijland (Platform ZEM)

Jos Vandewall (Stichting Samen Onbeperkt) 

Peter Vrehen (GOM)

Velma Solomons (Vaals)
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Cartoonist: C.A. Buzz
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Dichter: Ad Frijns

Eindredactie: Karin Somers – Begin met A 

Fotografie: Daniëlle de Ree

Lay-out: Janneke Janssen – Badly Designed Suitcase 

Secretariaat: Ria Haesen
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Inzenden kopij
Komt u iets tegen dat u interessant lijkt voor ‘InZicht’ laat het 

ons dan weten via:

E-mail: samenonbeperkt@gmail.com

Telefoonnummer: 06 31176949

Per post: Concordiastraat 12 | 6226 GD Maastricht 

 

De deadline voor het volgende nummer is 19 mei 2017.

 Meerssen:

Sociaal Team Wmo, Jeugdzorg en participatiewet

Telefoonnumer 12 043 (kies optie 2) op werkdagen 

van 9.00-12.00 en ‘s middags alleen bij spoedgevallen

E-mail: sociaalteam@meerssen.nl

 Maastricht - Heuvelland: 



Computercursussen voor senioren 

in Eijsden en Margraten.

COMPUTERCURSUS Begin 2017 starten de bibliotheken 

in Eijsden en Margraten met 

computercursussen voor iedereen 

die graag (nog) meer met de 

computer, Ipad of tablet wil doen. 

Meer informatie kunt krijgt u bij:

Bibliotheek Eijsden tel. 

043-4093320 of eijsden@

heuvellandbibliotheken.nl

Bibliotheek Margraten tel. 

043-4589151 of margraten@

heuvellandbibliotheken.nl

C O N S U L T A N C Y

C O N S U L T A N C Y

TH

TH

NS

NS

A

A

visitekaartje 85x55

advertentie 130x44

Christian Thans
Loopbaanprofessional

Kremersdreef 6c, 6216 SX Maastricht

M 06-534 387 28, T 043-343 35 43

E info@thansconsultancy.nl

www.thansconsultancy.nl

Outplacement – 

Re-integratie – 

Jobmarketing – 

Loopbaancoaching – 

1ste en 2de spoortrajecten – 

Loopbaanscans – 

Verzuimmanagement – 

Arbodienstverlening – 

Assessments – 

Coaching en training

Jobhunting

Jobcarving

De focus op 
wat wel kan!C O N S U L T A N C Y

TH NSA

C O N S U L T A N C Y
TH NSADe focus op 

wat wel kan!
Positief denken en kansen aan-
grijpen. Direct matchen als er een 
kans is. Dat is Thans Consultancy...

Outplacement, loopbaanadvies 
en loopbaanbegeleiding 
in Maastricht en Limburg.
www.thansconsultancy.nl

A


