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Velma Solomons 

Wat doe je bij INZICHT en waarom? 
“Vanaf eind 2015 ben ik via de vrijwilligerscentrale in Vaals bij 

InZicht begonnen als redactielid. Hoewel ik schrijfster ben en 

ooit iets heb gepubliceerd, is journalistiek schrijven voor mij 

toch nieuw terrein. Daarnaast trok het schrijven voor mensen 

met beperkingen me aan, omdat ik als ergotherapeut met deze 

doelgroep heb gewerkt en er nu zelf toe behoor.”

Wat vind je van onze onderwerpen? 
“In InZicht schrijven we over o.a. de rechten van de mens met 

een beperking en hun eis naar meer ‘inclusie’. Dat is belangrijk, 

omdat het eindelijk een tegenbeweging mogelijk maakt: de 

zogenaamde  ‘normale’ wereld ontdekt zijn eigen beperkingen 

en leert ruimte te maken voor mensen met een beperking. Te 

lang werden ze vanwege hun ‘anders zijn’ en ‘speciale behoeften’ 

letterlijk aan de rand van de samenleving gezet in een mooie 

omgeving, maar zonder invloed op de samenleving. Het VN-

verdrag eist overal toegankelijkheid. Ik heb een diep gevoel voor 

gerechtigheid en gelijkwaardigheid. De onderwerpen in InZicht 

proberen deze waarden te belichten. Ik hoop dat we dit niveau 

kunnen blijven vasthouden.”

Wat is je eigen belangrijkste INZICHT? 
“Het is cruciaal voor het voortbestaan van InZicht dat we meegroeien 

met de veranderde positie van de mens met een beperking en meer 

‘inclusief’ leren denken. Als schrijver leer je je ‘gewoonte denken’ los 

te laten en op zoek te gaan naar onbekende ervaringen. Het is voor 

mij een uitdaging om onderwerpen met  gecompliceerde informatie 

in begrijpelijke, heldere en eenvoudige taal te schrijven. De digitale 

wereld vereist van het team dat wij onze oude systemen durven los 

te laten, hoe goed ze ook waren, en op zoek te gaan naar nieuwe 

onderwerpen en mogelijkheden. Zo ben ik niet meer een vrijblijvende 

vrijwilliger, die ’iets aflevert’, maar een mens, gedreven door het 

verantwoordelijkheidsgevoel van een redactielid om onze doelgroep 

in mijn schrijven te ontmoeten.”

De volgende keer stelt John Storms 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!

Mijn verdriet

met wie kan ik mijn verdriet delen
helaas zijn er dat niet zovelen

met wie kan ik het wagen
ik heb nog vele vragen

een luisterend oor is al genoeg
teleurgesteld aan wie ik het vroeg

ieder bezig met zijn eigen
rest voor mij alleen het zwijgen

tot opeens begrip werd getoond
mijn lange wachten werd beloond

eindelijk een luisterend oor
iemand zegt we moeten door

verdriet verwerken is een kunst
begrip ervoor is als een gunst

dat steuntje in de rug
een stimulans op de weg terug

opnieuw het leven oppakken
niet meer in het moeras wegzakken

morgen is er een nieuwe dag
die ik hoopvol beginnen mag

Door: Ad Frijns
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3. Inhoudsopgave, even voorstellen
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6. en 7. Portret van Marjo van Knippenberg
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9. Un Abrazo Para Los Amigos

10. en 11. Pottenkijken voor toegankelijkheid
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17. Foto’s filmvertoning ‘Het Interview’ 
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uiteindelijk is het ook kostenbesparend, doordat je makkelijker 

bij voorwerpen komt. Dit leidt tot minder aanpassingen aan de 

woning en de werkplek. 

De techniek is er al tegenwoordig. Waarom wordt het toch nog 

zo weinig gebruikt en geadviseerd?

Bron: www.permobil.nl, 2016

05

 

Door: Leroy Verhoeven

Door de huidige technologie bestaan de mogelijkheden om zorg

op afstand te krijgen. Dit wordt ook wel E-health genoemd: het 

gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter

ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheids-

zorg. De vraag is: wordt dit wel veelvoudig gebruikt?  

Of blijven mensen liever bij hun eigen gewoontes?

Nictiz en het NIVEL doen ieder jaar onderzoek naar E-Health in 

Nederland. Dat onderzoek staat ook wel bekend als de E-Health-

monitor. Hieruit is gebleken dat 1 op de 5 Nederlanders gebruik 

maakt van E-health. Iets voor u?

Maar wat zijn de voordelen van E-health?

•   Recepten en doktersadvies aanvragen via internet.

•   Uw persoonlijk online patiëntendossier met uw hele    

     zorggeschiedenis. Iedere arts kan snel alles teruglezen.

•   Zelf uw eigen patiëntendossier online inzien.

E-health zorgt ervoor dat u zelf uw zorg kunt managen. U kunt 

zelfstandig uw dossier doornemen, zodat u goed voorbereid naar 

een doktersafspraak gaat en de juiste vragen kunt stellen. Hierdoor 

maakt u het voor uzelf makkelijker.

Natuurlijk blijft wel altijd de vraag: hoe zit het met mijn 

privacy? Dit is een onderwerp dat de overheid aanpakt door de 

privacyregels aan te scherpen. Zo is en blijft het online delen 

van patiënteninformatie veilig. Samen met de verzekeraars moet 

gekeken worden op welke manier E-health het best toegankelijk is 

voor iedereen. En hoe het veilig en betaalbaar blijft. Alleen op die 

manier kan E-health in de toekomst mogelijk blijven. 

E-HEALTH: ZORG OP AFSTAND

Door: Leroy Verhoeven

Wanneer je gebruik maakt van een rolstoel, is een van de 

belangrijkste eigenschappen dat je comfortabel zit. Maar is 

het soms ook niet prettig om even te staan met je rolstoel? 

Wat zijn de voordelen hiervan? 

Je leest steeds vaker dat zittend werken niet gezond is, maar 

is het lange tijd zitten in een rolstoel dan niet ook ongezond? 

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar deze vraag en wat 

de voordelen zijn om te staan. Nu blijkt dat dit ook geldt 

voor rolstoelgebruikers. Staan met je rolstoel vermindert de 

druk op de interne organen en verbetert het longvolume. Dit 

leidt uiteindelijk tot een betere zuurstofvoorziening van het 

bloed. Het gevolg hiervan is dat ademhalen makkelijker wordt. 

Hierdoor verminder je het risico op vermoeidheid, hoofdpijn, 

borstholte-infecties en een hoge bloeddruk.  

Dit zijn niet de enige voordelen. Af en toe staan in een rolstoel 

heeft een positief effect op de bloedsomloop. Het risico op 

nier- en blaasstenen kan ook vermeden worden. Dat komt 

doordat staan de natuurlijk aandrang tot ontlasting creëert 

door de invloed van de zwaartekracht op je lichaam. Zowel de 

blaasfunctie als de darmfunctie wordt verbeterd. 

Staan vermindert de gewichtsbelasting op je botten. De afbraak 

van de botten wordt zo verminderd. En door te staan wordt 

je lichaam gedaagd om actief te zijn en de gewrichten van de 

onderste ledematen te strekken. Hierdoor worden je spieren sterker 

en is de kans op spasticiteit en verkorting van spieren minder. 

Het belangrijkste voordeel van staan is dat de druk op je 

lichaam vermindert. Zo creëer je voor je lichaam een andere 

houding, wat weer leidt tot de preventie van doorligplekken. 

Dit zijn de voordelen op fysiek gebied, maar staan biedt 

uiteindelijk ook voordelen op psychosociaal gebied. Het helpt 

je om actiever en zelfstandiger te zijn in je dagelijks leven. En 

Tekst: Karin Somers | Foto’s: Daniëlle de Ree

“We kijken bij onze leden altijd naar wat wèl mogelijk is. Wat kun 

je en wat vind je leuk? Daarna zoeken we samen naar de volgende 

uitdaging.” vertelt Bianca Schilder. Samen met haar man John is ze 

eigenaar van City Gym Maastricht. “Mensen met een lichamelijke of 

verstandelijke beperking sporten bij ons gewoon tussen de andere 

leden. Die synergie tussen de sporters is prachtig!”

Het begon een aantal jaren geleden. John stond met City Gym 

Maastricht op de gezondheidsmarkt van Stichting Philadelphia. 

“Voordat ik het wist had ik 20 mensen om me heen. Mensen 

met een beperking, sommigen in een rolstoel. Toen heb ik ze 

uitgenodigd om eens bij ons langs te komen. En tot op de dag van 

vandaag sporten nog steeds mensen met een beperking bij ons.”

Paul Terlingen is een van hen: “Ik kom elke donderdagavond. Dan ga 

ik op de loopband, fietsen en daarna spierkrachttraining. John legt 

altijd heel goed uit hoe je de apparaten moet gebruiken.” Paul komt 

zelfs wanneer hij vanwege zijn gezondheid niet kan deelnemen aan 

de fitness. “Het is hier ook supergezellig!” vult Veerle Lotgering aan. 

Zij fitnesst al bijna acht jaar bij City Gym Maastricht. “John en Bianca 

geven altijd hele goede tips. Ook over voeding.” 

John begeleidt de sporters altijd. “Als iemand zich aanmeldt 

bekijken we wat nodig is. Sommigen gaan met een paar 

aanwijzingen al aan de slag. Dan bieden wij ze structuur en gaan 

ze met hun schema zelf fitnessen. Anderen hebben wat meer 

nodig. Ik voel me verantwoordelijk om te kijken welke bewegingen 

het beste zijn.” Veerle loopt na vijf minuten fietsen richting de 

gewichten. John helpt haar met de juiste kilo’s, maar daarna gaat 

ze helemaal zelfstandig aan het werk. 

Door de jaren heen heeft John ook zelf oefeningen ontwikkeld. 

“Als iemand bijvoorbeeld geen stang kan vasthouden of tillen, dan 

kijk ik naar wat die persoon dan wel zou kunnen. Een oefening 

met een touw bijvoorbeeld. Als ik terugkijk hebben sommigen hier 

zo’n enorme vooruitgang geboekt. Een jongen die in een rolstoel zit, 

DE VOORDELEN VAN STAAN 
MET EEN ROLSTOEL 

ONBEPERKT SPORTEN:
IEDEREEN DOET MEE BIJ 
CITY GYM MAASTRICHT!

Qolo transporter

kan nu oefeningen doen op de leg press. Dat is gewoon geweldig!” 

Hoe reageren de andere sporters bij City Gym Maastricht? “Heel 

positief! Iedereen stimuleert elkaar. We wilden niet dat de mensen 

met een beperking in een apart zaaltje gingen sporten. In de 

maatschappij willen we ook dat iedereen kan meedoen.” Tijdens 

het sporten steekt een lid zijn duim op naar de gewichtheffende 

Veerle. De sfeer is ontzettend goed. John: “Een tijdje geleden kon 

de vrijwillige begeleider van een lid niet meer elke keer meekomen. 

Twee reguliere sporters hebben toen aangeboden om haar op te 

halen en naar huis te brengen. Zo kan zij toch komen sporten!”

Door het sporten willen John en Bianca ervoor zorgen dat 

het dagelijks leven wordt vergemakkelijkt. “We kijken naar de 

neurologische mogelijkheden gecombineerd met alledaagse 

bewegingen. Die zijn voor ons misschien heel automatisch, maar dat 

geldt niet voor iedereen.” Kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen, 

maar ook coördinatie en snelheid worden getraind. En er wordt 

rekening gehouden met de doorbloeding en longcapaciteit. 

“We kunnen de beperking
niet opheffen, maar we
kunnen er wel voor 
zorgen dat deze een
minder grote rol 
speelt.”

Wil je weten welke activiteiten nog meer aangeboden worden 
in de stad? Maastricht Sport heeft met verschillende partners 
het Maastrichtse sportaanbod voor mensen met een beperking 
in een handig overzicht gebundeld. Neem een kijkje op de 
website www.maastrichtsport.nl voor meer informatie. Ken je 
nog andere sportinitiatieven voor mensen met een beperking? 
Stuur dan een berichtje naar Stichting Samen Onbeperkt.
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EEN PORTRET VAN MARJO VAN 
KNIPPENBERG

Bij het nastreven van haar creatieve passie staat niets 

haar in de weg. Tijdens het project ‘Maastricht door de 

lens van…’ nam Marjo het fototoestel ter hand. Samen met 

jonge Maastrichtenaren ging ze op ontdekkingstocht door 

de stad. “Ik had eigenlijk een hekel aan fotograferen. Zo’n 

apparaat staat tussen mezelf en de beleving in. Een tijd 

geleden had ik een goed toestel gekocht, maar ik deed er 

niets mee. Dus toen ik over dit project hoorde, dacht ik: 

‘nu of nooit’ en heb ik me opgegeven.” Ze verbaasde zich 

vooral over de onbevangenheid van de jeugd. “Wij denken 

altijd te veel over de dingen na. De gulden snede, de juiste 

hoek. Zij doen veel meer dingen op gevoel. Daar heb ik 

veel van geleerd.” 

 Schaamte

 ‘Ik wist niet dat ik dit kon!’

 

Toch heeft Marjo zich weleens voor haar ogen 

geschaamd. Ze zette haar bril vroeger liever niet af. 

Toen ze huishoudkunde gaf op de St. Servatius school in 

Maastricht, kwamen er altijd onmiddellijk vragen over haar 

oog. “Daarom begon ik elk schooljaar bij een nieuwe klas 

met mijn bril af te zetten. De leerlingen mochten mij dan 

allerlei vragen stellen. Dan legde ik alles uit en vertelde 

dat ik alleen met mijn rechteroog kijk. Daarna was het 

tenminste duidelijk. En op school werd sowieso iedereen 

met een bril uitgemaakt voor ‘schele’. Dat was voor mij wel 

gunstig!” lacht ze.

Als lerares is Marjo gepensioneerd, maar ze barst nog 

steeds van de creativiteit. “Voor mij is het noodzakelijk 

om de ideeën die ik in mijn hoofd heb uit te werken. 

Met papiermaché bijvoorbeeld, of met textiel.” In haar 

huis zijn allerlei werken van haar hand te vinden. Op de 

vensterbank staan twee poppen die met elkaar verknoopt 

zijn. “Net als een echtpaar” licht ze toe. Aan de muur 

hangt een schilderij. Een vrouw bovenop een aardbol. 

“Hier heb ik heel lang over gedaan. Ik had nog nooit 

geschilderd, maar elke keer als ik wakker werd, ging ik 

verder. Toen het af was dacht ik: ‘ik wist niet dat ik dit kon!’” 

Marjo van Knippenberg (69) is een aparte 
verschijning. Een opvallend kapsel met 
prachtige kleuren, gestoken in fleurige kleding 
en vaak een markante bril op haar neus.  
Ze is geboren in Gulpen, heeft een tijd in Beek 
gewoond en nu is haar thuis al zo’n acht jaar 
De Heeg, Maastricht. Inmiddels gepensioneerd, 
maar nog lang niet uitgewerkt. “Soms word ik ’s 
morgens wakker en denk ik ‘Hoera, ik mag weer 
schilderen!’.”

Tekst: Karin Somers en Ria Haesen | Foto’s: Daniëlle de Ree

Door de mazelen in haar kindertijd heeft Marjo een 

afwijking aan haar ogen. Ze kijkt met een oog scheel, maar 

met het andere oog ziet ze goed. Op 7-jarige leeftijd is 

ze tevergeefs geopereerd en ook op haar 15e mocht een 

operatie niet baten. Op haar 55e liet ze onderzoeken of 

een nieuwe operatie nut had. “Door littekenvorming bij de 

vorige operaties was ik juiste scheler geworden. Dat risico 

liep ik nu weer. Dus heb ik besloten om me niet te laten 

opereren. Voor mij is mijn oogafwijking absoluut geen 

beperking.”

 Door de ogen van...

“Voor mij is het noodzakelijk 
om de ideeën die ik in mijn 
hoofd heb uit te werken.”
– Marjo van Knippenberg

EEN CREATIEVE BLIK OP 
HET LEVEN

 Onbevangen
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Tekst en foto’s: Etienne Chanet 

Voor veel mensen met een beperking is de 

tandem een gezond en soms noodzakelijk 

vervoermiddel. De provincie Limburg en de 

aangrenzende regio’s in België en Duitsland 

hebben een fantastische fietsinfrastructuur. 

Om je reikwijdte met de tandem te vergroten 

is het soms noodzakelijk een deel van het 

traject met de trein af te leggen. Dus ik hoor 

mensen weleens de vraag stellen: “Kan of 

mag ik mijn tandem meenemen in de trein?” 

Ik heb daarom e.e.a. uitgezocht over het 

vervoer in de Euregio.

*   NS: de tandem mag mee buiten het 

spitsuur. De tandem mag ook mee tijdens het 

spitsuur als één van de twee berijders een 

begeleiderskaart heeft. 

*   Arriva: de tandem mag mee in de trein als 

één van de berijders een begeleiderskaart 

heeft. In de ruimte waar rolstoelen e.d. 

geplaatst worden, zijn riemen om de tandem 

vast te zetten aanwezig. Mensen zonder 

begeleiderskaart mogen bij Arriva de tandem 

niet meenemen.

*   NMBS (België): tandems mogen 

meegenomen worden. Er dienen wel twee 

berijders aanwezig te zijn.

*   DB (Duitsland): tandems zijn formeel 

verboden, maar worden wel vaak oogluikend 

toegestaan.

*   Bij de hogesnelheidstreinen Thalys, 

Eurostar en ICE zijn tandems niet toegestaan.

Bij alle genoemde treinmaatschappijen 

dien je een fietstreinkaartje te kopen voor 

de tandem. Het tarief is in alle gevallen 

hetzelfde als voor een enkelvoudige fiets. 

Tekst en foto’s: Math Roijen

 
Grote vriend van voorzitter Math Roijen bij 
dagopvang in Azul

Goededoelenstichting Un Abrazo Para

Los Amigos uit Banholt steunt probleem-

gevallen in Argentinië. Dat gebeurt 

doelbewust en van persoon naar persoon. 

Bindmiddel is voorzitter Math Roijen uit 

Banholt. Hij werkte in Argentinië, haalde 

Argentijnen naar Nederland voor een 

opleiding - ze logeerden bij hem thuis - en 

heeft nog steeds een goed contact met 

deze mensen. 

De stichting geeft materiële en financiële 

steun aan instellingen en verenigingen, 

ondersteunt tehuizen voor geestelijk en

lichamelijk gehandicapten en stelt geld

beschikbaar aan kinderen en jong volwas-

senen om hun studie te bekostigen. 

Financiële steun krijgen ze van sponsoren 

en donateurs middels subsidies, erf-

stellingen, legaten en op andere wijzen. 

Enkele voorbeelden van 
ondersteunde projecten: 

- Dagbesteding voor (meervoudig) 

lichamelijk en geestelijk gehandicapte 

kinderen en jongvolwassenen in Azul. 

Hier is onder andere een betonnen vloer 

vervangen door een rubberen bodem in 

Bij Arriva en NS mag de voorrijder op 

basis van de begeleiderskaart gratis mee. 

Ditzelfde geldt voor treinreizen vanuit 

Nederland naar een bestemming over de 

grens en vice versa als het treinkaartje 

is gekocht bij de NS, NS International 

of Arriva. Tandems met elektrische 

trapondersteuning worden gelijkgesteld 

aan tandems zonder ondersteuning. 

Tandems met ondersteuning door een 

benzinemotortje mogen in geen enkel 

geval mee in de trein. 

In het algemeen zijn conducteurs en con-

troleurs redelijk op de hoogte van 

de regels, maar niet altijd. Ontstaat er 

desondanks discussie? Geef dan vooral 

aan dat de tandem voor jouw niet alleen 

een recreatief vervoermiddel is, maar 

op de eerste plaats een hulpmiddel. Net 

zoals een rolstoel of scootmobiel.

En dan nog een laatste tip: ook al mag de

tandem mee tijdens het spitsuur, dan

zou ik dit toch om praktische en veiligheids-

redenen afraden.

Over enkele jaren komt er een sneltramlijn 

de buiten-patio, zodat deze ruimte kan 

worden gebruikt voor (bal)spelen, met of 

zonder rolstoel. Ook werden tien bedden 

vervangen door acht gewone bedden en 

twee hoog laag bedden. 

 

- Veel bezoekers van de dagopvang ver-

blijven ‘s nachts in een tehuis voor demente

ouderen. Er is behoefte aan een eigen 

nachtopvang. De ruwbouw is gereed, 

budget voor de afbouw ontbreekt echter. 

De stichting wil een streefbedrag van 

€100.000,  bij elkaar brengen voor de 

afwerking en inrichting. De eerste fase is 

inmiddels gerealiseerd. 

- Voor gehandicaptenvervoer in Azul is 

behoefte aan een minibus, geschikt voor 
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TANDEM EN TREIN UN ABRAZO PARA
LOS AMIGOS

Kaartjes

tussen Maastricht en Hasselt. Hopelijk 

kunnen mobiliteitshulpmiddelen zoals een 

tandem ook hierin meegenomen worden. 

Dan wordt een groot, prachtig fietsgebied 

ontsloten. Ook voor de tandemrijder.

En nou op de tandem en 
trappen maar! 

het vervoer van acht personen en twee 

rolstoelen, voorzien van een rolstoellift en

andere faciliteiten. Hiervoor is € 40.000,  

nodig, waarvoor al € 17.500,- is gereserveerd.

De minibus kan daarnaast worden gebruikt

voor ander vervoer van ouderen en 

hulpbehoevenden. 

- Osvaldo en Elsa, een echtpaar op leeftijd,

is door een arbeidsongeval van Osvaldo 

hulpbehoevend. Ze krijgen financiële 

ondersteuning, waardoor ze een normale 

levensstandaard kunnen voeren. Ook 

kunnen ze dankzij deze hulp met eigen 

vervoer op veilige wijze het ziekenhuis in 

Buenos Aires bezoeken.

- Abril en Priscilla zijn twee jonge school-

gaande meisjes uit één gezin. De stichting

stelt hen in staat goed onderwijs te volgen,

inclusief schoolkleding, busabonnement 

en schoolboeken. Het gezin woont met 

vier kinderen in een zeer vochtig huis, met 

niet overal kozijnen en één slaapkamer 

voor het hele gezin. Met hulp van de 

stichting heeft het gezin de woning 

wind  en waterdicht gemaakt en een 

slaapkamer toegevoegd. Het zijn maar 

enkele voorbeelden.

 

Motoriektraining van de deelnemers in de patio (gebouwd met steun van Abrazo)

Voor meer informatie over de Stichitng 
Un Abrazo Para Los Amigos: 

kijk op www.abrazoamigos.nl

Muziekuurtje in de aula van de dagopvang 
(instrumenten aangekocht met steun van Abrazo) 
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Door: Leroy Verhoeven

Stichting Samen Onbeperkt 
heeft begin dit jaar een 
onderzoek gedaan naar de 
invalidentoiletten in Maastricht. 
Hier ziet u enkele toiletten.

Eind dit jaar komt er een folder 
uit waarin alle onderzochte 
invalidentoiletten zullen 
worden opgenomen zodat u als 
bezoeker van Maastricht weet 
waar ze zich bevinden.

Op onze website www.
samenombeperkt.nl staat het 
hele onderzoeksrapport.

In de volgende InZicht meer 
over de folder en waar ze te 
verkrijgen zijn.

Mooi ruim toilet, maar helaas 
een alarm missend. 

Klein toilet, dat alleen 
geschikt is voor mensen met 
een rollator. 

Helaas wordt het toilet 
gebruikt als opslag ruimte. 

Mooi toilet met alle 
aanpassingen.

POTTENKIJKEN VOOR TOEGANKELIJKHEID
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In de vorige InZicht las u dat Jurgen op 2 juli 
2016 een bijzondere koninklijke onderscheiding 
kreeg. In dit deel van het interview vertelt 
Jurgen over zijn verbondenheid met Platform 
Zorgvragers Eijsden-Margraten en de lessen die 
hij leerde van zijn revalidatie. 

Door: Els Damsma
 

“Na lang onderzoek werd in 2004 de diagnose gesteld: 

pulmonale hypertensie. Ik werd volledig afgekeurd. Dat 

kon ik niet accepteren. Het kostte frustratie en negatieve 

energie. Ik wilde iets doen en betekenen voor mezelf en 

voor de gemeenschap. Ik moest leren een balans te vinden 

tussen mijn activiteiten, de rust die voor mij noodzakelijk is 

en gezonde, risicovrije beweging. 

Ik werd me er in die periode pas van bewust wat 

chronisch ziek-zijn doet met je leven. Ik wilde iets doen 

voor andere mensen met een beperking of chronische 

ziekte. In 2007 praatte ik daarover met  Els Damsma van 

het Gehandicaptenplatform. Ik besloot om bestuurslid te 

worden.” 

“Ik stortte me meteen op het taaie dossier van de 

toegankelijkheid, want ik stoor me aan het onbegrip en de 

onverschilligheid rondom dit onderwerp. Na een half jaar 

kwam de vraag wie het voorzitterschap wilde overnemen 
10

   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!!!

 Ongeneeslijk progressief chronisch ziek – kan ik 
nog iets betekenen?

Stichting Aktie’68 Maastricht steunt GOM/SV 
Meerssen G-team met trainingsshirts 

13

  
                ACTIVITEIT / OPRICHTING / VERSTERKING

van Els (zij werd secretaris van de Wmo-raad). Ik stapte 

in die functie; Els werd vice-voorzitter. In 2009 overleed 

medebestuurslid Jo Pirnay. Hij was Els’ vaste vervanger in 

de Wmo-raad. Ik volgde Jo op en werd later echt lid van 

de Wmo-raad. Als ik me voor iets inzet, laat ik niet los. En 

als uiteindelijk adviezen worden overgenomen, geeft me 

dat voldoening. Na enkele jaren moest ik vanwege mijn 

gezondheid toch de Wmo-raad verlaten. Dit paste in de 

ontwikkeling die ik doormaakte.”

“Tijdens mijn revalidatie zei een jonge psychologe tegen 

mij: ‘Je hebt niet geaccepteerd dat je ziek bent.’ Ik wist 

even niets te zeggen. Ze verduidelijkte: ‘Je bent jezelf en 

de wereld aan het bewijzen dat je je nog steeds de hele 

dag nuttig kunt maken.’ Na deze (terechte) opmerking 

kreeg het begrip balans voor mij pas echt betekenis. Ik 

kreeg geleerd om mijn grenzen aan te geven en vooral 

om mijn eigen grenzen te respecteren: Opschrijven waar 

ik mee bezig ben, waar ik positieve energie uithaal en wat 

me energie kost. Op grond daarvan ruimte maken (lees: 

stoppen met een aantal activiteiten).

Medio 2015 tot eind 2016 heb ik mijn revalidatie 

geparkeerd om nog één keer te pieken: in het jubileumjaar 

van de Natuurvereniging VTN. De tijdsdruk, waaronder 

met name het jubileumboek werd gerealiseerd, bracht 

mijn gezondheid in gevaar. Dat het toch lukte, gaf me 

voldoening en gaf me nieuwe positieve energie. De 

volslagen onverwachte ridder-benoeming tijdens de 

jubileumviering was een ongelooflijke bekroning voor mij.” 

“De toekenning vervult me met trots. Ik heb nu echt 

vertrouwen dat ik die balans ga bereiken en mijn innerlijke 

rust zal vinden. Ik ben blij met wat ik doe en wat ik nog 

kan. Mijn noodzakelijke revalidatie en beweging staan nu 

weer op nummer één.” 

“Ik wil iedereen 
meegeven: Ga er voor,
ondanks je beperkingen!
Leef iedere dag en geniet
ervan. Krop niet op wat
je dwars zit, maar 
praat er over. Ga naar 
buiten. Blijf actief!” 

Na de officiële uitreiking mochten de spelers zelf 
het nieuwe trainingsshirt gaan passen en poseren 
voor de foto. Dit seizoen ziet u de spelers op de 
trainingsvelden van SV Meerssen trainen in deze 
prachtige shirts.

Stichting Aktie’68 Maastricht heeft begin dit jaar de

spelers en trainers van het G-team van GOM/SV 

Meerssen verrast met 20 gloednieuwe trainingsshirts 

om te dragen in het komende seizoen. De spelers en 

trainers trainden altijd in hun eigen trainingsshirts. 

Dankzij Stichting Aktie’68 Maastricht is dit verleden 

tijd. Het eerste trainingsshirt werd door bestuurslid 

Dhr. Curfs van Aktie ‘68 uitgereikt aan Dhr. Knols van 

de Stichting Gehandicapten Organisatie Meerssen, de 

vrijwilligersorganisatie voor gehandicapten in Meerssen, 

die het G-team gesteund heeft bij de oprichting. Het 

eerste shirt werd dan ook met veel enthousiasme en 

applaus ontvangen door de spelers. 

 

 Acceptatie

 Blij en trots

 Meer dan genoeg te doen
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Tekst: Velma Solomons | Foto: 

Komend uit een groot gezin heeft Marion al 
snel een sterk sociaal gevoel ontwikkeld. Nadat 
ze chronisch ziek is geworden, wilde ze iets 
doen voor mensen met een beperking en ging 
ze op onderzoek uit. In Sittard ontdekt ze een 
winkel die uitstapjes voor scootmobielrijders 
organiseert. Na een informatief gesprek, nam ze 
het initiatief om mensen aan te moedigen met 
hun scootmobiel het Vaalser land te verkennen. 

Ze maakte flyers en legde die o.a. bij de huisartsen en 

physiotherapeuten neer. In het Vaalser weekblad plaatste 

ze een oproep. De meeste mensen vond ze echter via 

persoonlijke gesprekken. Met deze mensen vormde Marion 

zo de scootmobielclub Citta-Scoot. De club werd vanuit 

het Gehandicaptenplatform geinitieerd op 15 maart 2016, 

waarbij Marion met haar eerste zes scootmobiel buddies op 

stap ging. 

De leeftijd ligt tussen de 50 jaar en achter in de tachtig. 
Uit eigen verantwoordelijkheidsgevoel let Marion op 
de toegankelijkheid van de routes, die meestal in de 
buitengebieden van Vaals liggen. Vaak rijdt ze van 
tevoren mogelijke routes en controleert of er trappen of 
te smalle oprijplankjes zijn. Hebben de parkeerplaatsen te 
kleine steentjes of te diepe geulen?  

De club rijdt niet in bossen, maar wel erlangs. Het is steeds 
weer een verrassing of men de route van Marion kiest of 
van één van de groepsleden. De route wordt democratisch 
gekozen, maar moet wel aanpasbaar zijn aan de behoefte 
en situatie van de groep. Ze mogen niet langer zijn dan 

VAALSER SCOOTMOBIEL-
CLUB CITTA-SCOOT

15 tot 20 km of langer duren dan 2 tot 2,5 uur en rustig 
berijdbaar zijn. Niet iedere scootmobiel kan 30 km afleggen 
of hoge hellingen nemen. 

Iedereen heeft een bewijs van Welzorg bij zich met een 
telefoonnummer erop, om een reparateur te laten komen 
bij pech onderweg. Als de batterij leeg is, moet er een taxi 
gebeld worden. Dus vraagt Marion van tevoren of iedereen 
zijn accu heeft opgeladen. Ze rijdt met haar eigen scooter 
voorop in het prachtige weidse land en achter de club rijdt 
een lid van het Rode Kruis in zijn auto. Hij is tevens een 
geregistreerde verkeersregelaar.  

Soms gaat de club naar Duitsland. Daarom moet iedereen 
tevens een groene kaart als verzekeringsbewijs meenemen. 
Er wordt een pauze gemaakt van 30 minuten voor een 
sanitaire stop. Hierna wordt er een kopje koffie of thee 
met iets lekkers erbij genuttigd. Dit wordt door het 
Gehandicaptenplatform bekostigd. 

Marion zoekt steeds naar nieuwe mogelijkheden. Ze wil 
‘schaduwroutes’ bedenken. Dat houdt in dat als men van 
A naar B heeft gereden, de club de volgende keer weer 
van A naar B rijdt, maar dan via een andere route! Het 
startpunt blijft hetzelfde.

Aanmelden om deel te nemen, hoeft niet. Iedereen gaat 
op eigen verantwoording mee, want de club is geen 
geregistreede groep. De begeleiders zijn niet aansprakelijk. 
Wel worden iedere keer van tevoren richtlijnen over het 
rijgedrag geveven. Voor het gemak heeft Marion flyers 
gemaakt met de data en het trefpunt erop. Dit jaar zijn er 
zeven data vastgelegd met twee extra, onder voor behoud 
dat het mooi najaarsweer zal zijn. 

Marion heeft al veel bereikt voor haar hobbyclub. Toch 
heeft ze nog dromen. Ze wil meer vrijwilligers erbij. Dit 
wil ze graag zodat in de toekomst de groep in staat is 
zonder haar, maar met de ondersteuning van vrijwilligers, 
alleen op stap te kunnen gaan. Dan hoeven er geen 
dagen te worden afgezegd, als het Marion zelf niet goed 
gaat. Deze wens bevordert de inclusie en zelfstandigheid 
van de club, waarnaar het VN-verdrag streeft.

Het Gehandicaptenplatform verzorgt elk jaar een scoot-
mobielcursus en -training ter opfrissing. 
Wie hierover meer wil weten kan emailen naar Marion: 
m.einmahl@gmail.com of dhr. Schenk van het 

Gehandicaptenplatform Vaals: rjmjschenk@gmail.com

 Sterk burgerinitiatief

 Crossen door het Vaalse Heuvelland

 Eigen verantwoordelijkheid is noodzakelijk

 Grenzen verleggen

 Veiligheid voorop

Tekst: Huup Peters | Foto: Wiel Buijs

Wijzelf Zorgcoöperatie Maastricht en Heuvelland 
verbindt zorgvragers en zorgaanbieders. 
Zij vinden elkaar voor huishoudelijke hulp, 
persoonlijke verzorging of burenhulp. Dit kan 
vrijwillig of betaald.

 www.wijzelf.maastricht.nl

Ons online platform zorgt ervoor dat je het helemaal zelf 

kunt doen. Je mag je ook laten vertegenwoordigen door 

een goede vriend, je dochter of een verre neef. Zo kan 

iedereen zelf zijn of haar zorg en hulp regelen. 

De voordelen:

• Zelf bepalen wie er komt 

• Zelf bepalen wanneer en hoe vaak 

• Juridisch en fiscaal getoetst dus ‘wit’ 

• WA verzekerd 

• Veilige betaling

 Voor zorgvragers:

We werven zoveel mogelijk aanbieders, zodat vragers 

kunnen kiezen uit een ruim aanbod. Als je onvoldoende 

vaardig bent om via de website zaken te regelen, kun je 

een vertrouwd persoon machtigen om te helpen. Indien 

dit niet mogelijk is, kan een van de bestuursleden je 

hierin ondersteunen. Je kunt ons telefonisch bereiken 

op werkdagen op het telefoonnummer 043 - 311 73 94. 

Je kunt ook langskomen op een van onze locaties in 

Maastricht. We zitten bij The Masters Services & Care op 

de Hoogbrugstraat 57. Deze locatie is zeven dagen in de 
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DE ZORGCOÖPERATIE 
WIJZELF MAASTRICHT & 
HEUVELLAND: ZELF ZORG 
REGELEN!

week geopend van 11:00 tot 18:00. In Wolder zitten we bij 

The Masters Services & Care op het Mgr.Vranckenplein 8a. 

Van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 kunt 

hier terecht voor al uw (hulp)vragen.

 Toelating zorgaanbieders:

De aanbieders worden hartelijk verwelkomd. In het 

eerste contact controleren wij de online aangeleverde 

gegevens, zoals motivatie, (werk)ervaring, referenties en/

of certificaten. Een diploma/certificaat moet aantoonbaar 

zijn. Van alle aanbieders die we persoonlijk ontmoeten, 

controleren we het identiteitsbewijs. Pas dan krijgt een 

aanbieder het stempel ‘Gezien door Wijzelf’. Als er 

vragen of problemen zijn, staat het bestuur voor je klaar.

 Samenwerking The Masters

Wijzelf Maastricht en Heuvelland is ontstaan op 

initiatief van The Masters en verbonden met deze 

sociaal-innovatieve beweging. The Masters Services 

& Care-locaties bieden de coöperatie een fysieke 

ontmoetingsplek. The Masters Services & Care is zeven 

dagen in de week geopend. In de nabije toekomst zullen 

in meerdere wijken en steden Services & Care-punten 

gerealiseerd worden.

 Doneren

Wil je doneren aan onze coöperatie? Dat kan. Je gift 

is welkom op bankrekeningnummer: Triodosbank 

NL84TRIO0390188883 t.n.v. Wijzelf Maastricht en 

Heuvelland. Kosten leden €25 per jaar en entreegeld 

aanbieders €25 euro (vrijwilligers €5 euro).

Zorgcoöperatie Wijzelf Maastricht en Heuvelland en 

The Masters Services & Care zijn te bereiken via: 

maastricht@wijzelf.nl

043-3117394

Hoogbrugstraat 57 in Wyck Maastricht 

www.maastricht.wijzelf.nl
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FILMVERTONING 
‘HET INTERVIEW’

Foto’s: Anne-Linde van de Veen en Sander Sinko 

 

Stichting Samen Onbeperkt, theatergroep 
Gewoon Doen, presenteerde vrijdag 3 februari 
2017 de filmvertoning van het ”Het interview” 
bij het Kunstfront in Maastricht.

Een indrukwekkende film van het leven van de vijf leden 

van de theatergroep Gewoon Doen. Een echte aanrader.  

Binnenkort zullen we de film nog eens vertonen.  

Volg hiervoor de berichten op de website:

www.samenonbeperkt.nl.  
Hartelijke dank aan de regisseuse Anne-Linde van de 

Veen en Sandor Sinko van het Kunstfront.

CIRQUE DU PLATZAK

Foto’s: Cirque du Platzak | Tekst: Karin Somers 

 

Sinds vier jaar strijkt het Europese circus 
collectief Cirque du Platzak neer bij het 
Landbouwbelang, om er te repeteren en te 
werken aan hun voorstelling.
Hun voorstellingen kenmerken zich door een 
hoog niveau aan circuskunsten. En ze staan 
bekend om hun vrolijke muziek!

Cirque du Platzak laat zien dat door samen te werken 

veel mogelijk is. 

De leden van Stichting Samen Onbeperkt en andere 

sympathisanten mochten de preview show van 24 april 

bijwonen. Het was een bijzondere voorstelling met 

acrobatiek, muziek en veel plezier. Iedereen heeft enorm 

genoten! Het circus trekt vervolgens verder door Europa. 
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6211 Buurtzorg/Meldpunt: 
651 meldingen in nog geen half jaar!

Door: Wiel Buijs

Het Buurtzorg/Meldpunt barst uit haar voegen. 
Dit concludeert de Stichting Samen Onbeperkt die medio vorig 
jaar een samenwerking is aangegaan met het Buurtloket 6211 
in de binnenstad van Maastricht. Sinds de start van het initiatief 
hebben 71 mensen het Meldpunt bezocht met vragen over zorg 
en welzijn. Velen van hen komen nu met grote regelmaat terug. 
Wat is de aanleiding van dit overweldigende succes?

Bij het Meldpunt werkt een team van negen vrijwilligers. 
Mensen met een beperking die zich met hart en ziel inzetten 
om anderen te helpen. Door alle tijd te nemen en eigen 
ervaringen te delen, gaat de ervaringsdeskundige dieper in op
de vraag en krijgt hierdoor meer binding met de mensen. 
Het kan gaan over huishoudelijke hulp, uitkering of huisvesting.

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 

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

Stichting Gehandicaptenplatform:
Telefoonnummer: 043-3061231
E-mail: gehandicaptenplatformvaals@outlook.com of
rjmjschenk@gmail.com

Deelnemen aan de maatschappij?  
Alleen mogelijk met goede middelen!

Door: Jan In de Wind

Voor mensen met een beperking betekent geen goede 
hulpmiddelen hebben, dat je gekluisterd bent aan huis. Je 
zult dan je weg achter de geraniums moeten zoeken. Er zijn 
momenteel wachttijden voor levering van hulpmiddelen, maar 
ook voor het herstel hieraan. Het is belangrijk dat snel op de 
behoefte van mensen met een beperking wordt ingespeeld.
 
Oplossing
Thans blijkt dat in Maastricht de organisaties die de 
hulpmiddelen regelen veel manco’s vertoont. De Gemeente 
Maastricht erkent deze situatie. Men denkt na over een 
oplossing. Deze oplossing moet wat mij betreft aan een 
aantal aspecten voldoen.
De leverancier en organisatie die voor het onderhoud zorgt, 

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

HOE KRIJG JE DE BESTE HULP?

COLUMN

INZICHTWIJZER  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 

Vrij binnenlopen bij het Sociaal Team    

BEZOEKADRESSEN Samen Onbeperkt
KunstFront
Cabergerweg 45 | 6219 PE Maastricht
Maandag van 13.30-15.30
Vrijdag van 14.00-16.00
Voor het maken van een afspraak, bel: 043-321 9149

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

COLOFON 

Dit blad is een uitgave van:

Stichting Samen Onbeperkt
Platform ZEM Zorgvragers Eijsden-Margraten
GOM Gehandicapten Organisatie Meerssen
Gehandicaptenplatform Vaals 

Redactie
Els Damsma-Nijland (Platform ZEM)
Jos Vandewall (Stichting Samen Onbeperkt) 
Peter Vrehen (GOM)
Velma Solomons (Vaals)
Columnist: Jan in de Wind
Dichter: Ad Frijns
Eindredactie: Karin Somers – Begin met A 
Fotografie: Daniëlle de Ree
Lay-out: Janneke Janssen – Badly Designed Suitcase 
Secretariaat: Ria Haesen
Distributie: Serge Sleijpen

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 oktober 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

Stichting Gehandicapten Organisatie Meerssen
Vauwerhof 5 | 6231 LW | Meerssen
Telefoonnummer.: 043-3219149

Teams Wmo, Jeugd en Werk & Inkomen (Participatie)
Telefoonnumer: 14-043 (daarna het keuze menu volgen)
Bezoekadres: Randwycksingel 22 | 6229 EE Maastricht

Spreekuur WAO-WIA-Wajong: 
> Wijk Service Punt Wijckerpoort/ Wittevrouwenveld  
Voltastraat 50 | Maastricht  
Iedere dinsdag 14.00 – 15.30 uur
> Wijk Service Punt Manjefiek Malberg
 Malbergsingel 70 | Maastricht
Iedere donderdag 10.00 – 12.00 uur 
> Willem Vliegenstraat 12 | Gulpen
Dinsdag 10.00 tot 12.00 uur (afspreken via: 043-4072579)
www.waowiamaastrichtheuvelland.nl

 Maastricht: 

 Maastricht - Heuvelland: 

 Ervaringsdeskundigen

 Onafhankelijk
Vaak blijkt de vraag complexer dan gedacht en schuilen er 
veel emoties achter. Het Meldpunt hecht grote waarde aan 
haar onafhankelijkheid. Geen wettelijke verplichtingen, geen 
protocollen en geen winstbejag. Hierdoor is het Meldpunt vrij 
in haar adviezen en biedt hulp bij het maken van bezwaar. 
Peter Vrehen: “We helpen in het belang van de cliënt”.

Het initiatief is tot stand gekomen met het Buurtloket 6211 
in de binnenstad van Maastricht. Een ongecompliceerde 
samenwerking van twee gelijkgestemden met maar één doel: 
iets betekenen voor mensen in de buurt! 
De samenwerking heeft geleid tot een wisselwerking van tal 
van buurtactiviteiten. Buurtbewoners kunnen onder andere  
deelnemen aan de tweewekelijkse Soeptrien. 

De gemeente heeft participatie en dagbesteding hoog in 
het vaandel staan. Waar andere loketten louter informatie 
verstrekken zet het Meldpunt haar deuren wijd open. Mensen 
die bij het Meldpunt binnenkomen worden geholpen met hun 
vragen. Mensen zijn daarnaast vrij om aan activiteiten deel te 
nemen en anderen te ontmoeten in een gezellige sfeer.

De Stichting Samen Onbeperkt en het Buurtloket 6211 gaan 
binnenkort met de gemeente in gesprek over de vraag hoe 
dit initiatief verder uit te bouwen naar een openbare en 
toegankelijke dagbesteding. 

Buurtzorg/Meldpunt is bereikbaar onder:
Email: samenonbeperktmeldpunt@gmail.com
Tel: 06-83824685

 Samenwerking met gelijkgestemden

 Iedereen kan meedoen

 Overleg met gemeente

moeten zich dicht in de buurt van de gebruiker bevinden. 
Alleen op die manier kan de wachttijd verkort worden. En 
betrek de doelgroep bij het zoeken naar een oplossing. Zij 
weten als geen ander wat in hun belang is!

Praktijkvoorbeeld
Uit de praktijk blijkt dat scootmobiels en rolstoelen vanuit
Kerkrade geleverd en onderhouden worden. Voor onderhoud
moet je telefonisch contact opnemen. Meestal ben je eerst 
zo’n half uur aan de lijn, waarna de monteur op bezoek komt.
En vaak is reparatie niet mogelijk en moet op locatie in Kerk-
rade hersteld worden. Als je geluk hebt, krijg je dan tijdelijk
een vervangend middel. Maar die is niet altijd voldoende 
functioneel. Langere wachttijden zijn dan vaak het gevolg. 

Oproep aan de gemeente
Zorg ervoor dat mensen hun hulpmiddel optimaal kunnen 
gebruiken! De gemeente heeft een belangrijke functie in
het toekennen van deze hulpmiddelen. De levering en het
onderhoud is nu niet goed geregeld. Voor mensen met een
beperking is een dergelijk hulpmiddel onmisbaar voor het
dagelijks functioneren. Oplossingen zijn daarom noodzakelijk.

 Oplossing

 Praktijkvoorbeeld

 Oproep aan de gemeente

Cliëntondersteuning: MEE (regionaal)
Telefoonnummer:088 010 2222 | www.meezuidlimburg.nl

informatie over de Wet Langdurige zorg: 
clientondersteuning@zorgbelanglimburg.nl

 Vaals
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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
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!


