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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
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GEDICHTCONTACT!

BEL, MAIL OF SCHRIJF NAAR

Stichting SAMEN ONBEPERKT 

Concordiastraat 12
6226 GD Maastricht

Tel: 06 31 17 69 49
E-mail: samenonbeperkt@gmail.com
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Ad Frijns 
 
Wat doe je bij INZICHT en waarom?  
Mijn naam is Ad Frijns, ik ben 75 jaar en oud-zelfstandig onderne-
mer. Tot 2018 was ik 25 jaar werkzaam in de Maastrichtse 
politiek, waarvan 12 jaar als gemeenteraadslid van de Senioren 
Partij Maastricht. In mijn vrije tijd schrijf ik gedichten en verhalen, 
waarvan reeds twee bundels zijn uitgegeven. Door de politiek 
en mijn contacten met Peter Vrehen ben ik begonnen met het 
publiceren van mijn gedichten in Inzicht.

Wat vind je van onze onderwerpen?
De onderwerpen zijn zeer divers waardoor het ‘makkelijk’ leest. 
De kwaliteit van de onderwerpen spreekt mij zeer aan. Ik zou het 
dan ook toejuichen als Inzicht vaker dan twee keer per jaar zou 
verschijnen.
 
Wat is je eigen belangrijkste INZICHT? 
Met het stijgen van je leeftijd steken er ook allerlei ‘ouderdoms-
kwaaltjes’ de kop op. Er zijn dan hier en daar enkele medische 
ingrepen nodig om het leven weer aangenaam te maken. Dus ge-
niet, ondanks sommige beperkingen, van iedere dag en bedenk: 
het glas is nog minstens half vol in plaats van half leeg!

  De volgende keer stelt Hub Maas zich voor.

Winter

De winter, koud nat en guur
Echter, dat is de natuur
Een herhaling ieder jaar

Maar na de winter komt het voorjaar

Ijspret en gladde wegen
Er vóór zijn of ertegen

De winter heeft St.Nicolaas, Kerst en Nieuwjaar
Daarna is het “oude jaar” klaar

Maar de winter duurt soms lang
Winterse “overlast” maakt mensen bang

‘s Morgens vroeg is er nog geen licht
‘s Avonds al snel de gordijnen dicht

Bij vrieskou de warme jas weer aan
Maar gladde wegen zijn niet te begaan

Gelukkig na 100 dagen is het einde in zicht
Met sneeuw en ijs, koning winter deed zijn plicht

Het voorjaar zit weer in de lucht
We nemen afscheid van de winter met een zucht

Fijn, het is weer voor 9 maanden voorbij
Het voorjaar maakt ons allemaal weer blij. 

Door: Ad Frijns



Kunt u door ziekte of handicap niet 
naar de bibliotheek? Dan is de boek-
aan-huis-service iets voor u. Komt u 
niet naar de boeken, dan komen de 
boeken wel naar u! 

 Wat moet ik doen?

Stuur een mailtje naar 

klantenservice@maastricht.
nl waarin u schrijft dat u graag 

gebruik wilt maken van de 

boek-aan-huis-service. Geen 

e-mail of computer? Vul dan het 

contactformulier in op de folder 

van boek-aan-huis-service en stuur 

het per post naar Centre Céramique 

(het adres staat al voorgedrukt op 

het contactformulier). 

  En dan?

Een medewerker van de bibliotheek 

neemt vervolgens contact met u 

op en maakt een afspraak bij u 

thuis. Tijdens deze afspraak wordt 

genoteerd:

• Welke genre u graag leest (bijv. 

fictie/non-fictie, thrillers, romans)

• Van welke schrijvers u houdt

• Welke onderwerpen u interessant 

vindt

• Welke materialen u graag wilt lenen

Hiermee gaat de medewerker voor u 

aan het werk. U kunt uw voorkeuren 

natuurlijk altijd aanpassen. 

  Hoe verder? 

De medewerker van de bibliotheek 

zoekt een aantal boeken voor u uit en 

komt deze een keer in de vier weken 

bij u langs brengen. De bibliotheek 

probeert dit zoveel mogelijk op 

dezelfde dag en tijd te plannen. En 

door dezelfde medewerker. De boek-

aan-huis-service is gratis. Het enige 

dat u nodig heeft is een lidmaatschap 

van de bibliotheek. Nog geen lid?  
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KENT U DE 
BOEK AAN HUIS 
SERVICE AL?

BEWEGEN OP 
MUZIEK
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De bibliotheek kan dit voor u 

verzorgen. 

Door de boek-aan-huis-service 

blijft de bibliotheek voor iedereen 

toegankelijk.

  Wist u dat er naast Centre 
  Céramique twee bibliotheek-
  servicepunten zijn?

  Bibliotheekservicepunt Heer
  Concordiastraat 1
  6226 GD Maastricht

  Bibliotheekservicepunt  
  Malpertuis
  Sproetepad 20
  6217 CG Maastricht

BOEK 
AAN
HUIS 
SERVICE

WANNEER U DOOR ZIEKTE OF 
HANDICAP NIET IN STAAT BENT 

EEN BEZOEK TE BRENGEN AAN DE 
BIBLIOTHEEK, DAN BIEDT DE BOEK-AAN-

HUIS SERVICE EEN UITKOMST. WANT 
ALS U NIET NAAR ONS KUNT KOMEN, 

KOMEN WIJ NAAR U!

Op deze manier blijft 
de bibliotheek voor 
iedereen toegankelijk.

CENTRE CÉRAMIQUE 
Bibliotheek | Tentoonstellingen | Cultureel Erfgoed
Postbus 1992 / 6201 BZ Maastricht 
Avenue Céramique 50 / 6221 KV Maastricht 
T 043 350 56 00 / F 043 350 55 99 
klantenservice@maastricht.nl

BIBLIOTHEEKSERVICEPUNT HEER
Concordiastraat 1 / 6226 GD Maastricht 
Open: ma/wo/vrij: 14.00 - 17.00 uur
BIBLIOTHEEKSERVICEPUNT MALPERTUIS
Sproetepad 20 / 6217 CG Maastricht 
Open: ma/wo/vrij: 14.00 - 17.00 uur

Volg Centre Céramique op:       

WWW.CENTRECERAMIQUE.NL
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Volg Centre Céramique op:       

Ellen Rossell is gymjuf bij 

Buurtnetwerk BBOOST, het 

burgerinitiatief van Boschstraat 

Kwartier Oost. Peter Vrehen, 

voorzitter van de Stichting Samen 

Onbeperkt, heeft haar benaderd 

met de vraag of zij de mensen van 

de stichting ook gymles wil geven. 

Ellen is dit gaan vormgeven na een 

gesprek met Peter waarin ze samen 

naar de mogelijkheden hebben 

gekeken.

Ellen zou graag op bijvoorbeeld 

de woensdagavond rond 18.30 uur 

een klein uurtje willen ‘bewegen op 

EEN NIEUW 
JAAR!

Bij deze willen Stichting 
Samen Onbeperkt, GOM, 
PzeM en de redactie 
van Inzicht u een heel 
fijn nieuw jaar wensen. 
We hopen dat het een 
uiterst sociaal, gezond, 
leerzaam en liefdevol 
2020 mag zijn. 

muziek’ in de ruimte van BBOOST/

Samen Onbeperkt (Zwanenstraat 4).  

In dat uur kan ze iedereen 

persoonlijk de aandacht geven naar 

gelang de bewegingsbehoefte van 

de persoon. Na het uurtje bewegen 

is er gelegenheid even gezamenlijk 

onder het genot van een kopje 

koffie af te sluiten. De bijdrage is 

€4,- per persoon. 

Helaas ligt het niet in Ellens 

mogelijkheden om medische zorg 

te bieden, zoals ondersteuning bij 

toiletbezoek e.d. Daar is ze niet 

voor opgeleid. Wel kan ze uiteraard 

een helpende hand bieden bij 

het aan of uittrekken van een jas, 

gebruik van sportmateriaal of het 

helpen bij het koffie drinken.

Ellen hoopt dat zich een aantal 

deelnemers aanmeldt, zodat 

gestart kan worden met de eerste 

groep. 

 

  Voor meer informatie of  
  aanmelden: Ellen Rossell 
  e.rossell1982@gmail.com of 
  06-26633043
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AANDACHT VOOR EMOTIES De spiraal van armoede en ziekte, waaraan hele gezinnen 

amper konden ontsnappen, was voor hem een doorn in 

het oog. Hij realiseert zich – toen en nu - hoe de zorgen 

van mensen hun weerbaarheid aantastten. Dat geldt dan 

zowel voor de zieke als voor zijn of haar familie. 

 

 

 

Hij merkt op dat er vandaag de dag in de zorg meer 

aandacht is voor het geestelijke. 

     “Eigenlijk”, zegt Dré, “waren we op Klevarie ook bezig 

met palliatieve zorg, al heette dat toen nog niet zo. Door 

aandacht te hebben voor de zorgen van familieleden, kan 

een arts of verzorgende spanningen verminderen.” Dré 

heeft zich sterk gemaakt voor de acceptatie van mensen 

met beperkingen. Toen de GOM werd opgericht werden 

soms tochten georganiseerd met vrachtwagens of 

sportwagens en zijspanmotoren. Al snel werd Dré daarbij

betrokken. Er moest altijd een arts bij zijn. Hij was door 

de jaren heen ook een gewaardeerd vrijwilliger tijdens 

veel tochten van de Rode Kruisboot en tijdens reizen 

naar Lourdes. 

Mensen met een beperking hebben in de huidige tijd 

meer mogelijkheden om een eigen leven te leiden. 

Tegelijkertijd is het allemaal zo ingewikkeld geworden, 

dat het mensen vaak niet lukt een beroep op te doen 

op de instanties, die zouden kunnen helpen. Armoede 

maakt het leven moeilijk en helaas gaat armoede vaak 

samen met ziekte en beperkingen. “Armoede heeft 

ook invloed op het brein”, weet Dré. “En juist mensen 

die enigszins verstandelijk beperkt zijn, of die door de 

spanningen niet meer helder kunnen denken, lopen vast 

in aanvraagprocedures en andere bureaucratie.” Het is 

goed dat mensen, die zich kunnen redden, ervoor kunnen 

kiezen zelfstandig te blijven wonen. Echter, Dré vindt 

het een blunder dat de mogelijkheid van wonen in een 

verzorgingshuis is afgeschaft, ook voor mensen die geen 

sociaal netwerk om zich heen hebben.

Dré is inmiddels gepensioneerd, maar de lezer zal al wel 

begrijpen, dat hij nog actief is op meerdere gebieden. 

Na veertig jaar is hij nog steeds betrokken bij de GOM – 

o.a. met het mee-organiseren van een rondgang m.b.t. 

Een gesprek met Dré Knols is een tocht 
door de geschiedenis van zorg en welzijn in 
Zuid-Limburg vanaf begin jaren zeventig tot 
nu. Het is ook een bewogen pleidooi voor 
medemenselijkheid.

Dré geeft genuanceerd commentaar op zijn ervaringen in 

de wereld van de ouderenzorg. 

     Na zijn opleiding tot huisarts vroeg een kennis hem om 

uit te helpen bij Klevarie. Dit uithelpen zorgde ervoor dat 

hij gefascineerd raakte door de ouderenzorg. Toen hem 

gevraagd werd te blijven, nam hij die uitdaging graag aan. 

 

 

In die tijd bleven de meeste patiënten tot het eind 

van hun leven op Klevarie. Toch was er geen sprake 

van eigen kamers. De mensen lagen in zalen - tot 24 

bedden per zaal, mannen en vrouwen gescheiden. Voor 

psychogeriatrische patiënten en patiënten met andere 

aandoeningen waren aparte afdelingen. In die tijd was 

er ook een jeugdafdeling. Die is later afgebouwd. De 

meeste mensen van die afdeling zijn toen naar Geuloord/ 

Franciscusoord (nu onderdeel van SGL) gegaan. 

 

 

Dré ’s aandacht ging ook uit naar de sociale 

omstandigheden waarin de mensen waren opgegroeid. 

In gesprek met Dré Knols
Door: Els Damsma

toegankelijkheid en met het aankaarten van wensen op 

dat gebied. Ontwikkelingen als een scootmobielroute en 

het voetbal G-team moedigt hij van harte aan.

Als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein (al 

10 jaar!) van de gemeente Meerssen blijft hij ijveren 

voor erkenning van de behoeften van mensen met 

beperkingen. Er waren perioden dat het allemaal heel 

moeizaam ging. De laatste tijd vindt Dré dat er wel meer 

van de grond komt en dat de gemeente de Adviesraad 

ook meer serieus neemt. Bij plannen om van Meerssen 

een dementie-vriendelijke gemeente te maken is Dré 

nauw betrokken.

Aan het eind van het gesprek komt Dré nog terug op zijn 

compassie met minder bedeelden. Het gaat hem aan het 

hart als mensen zo hun best doen en toch steeds niet een 

volwaardig bestaan kunnen opbouwen. Hij blijft aandacht 

vragen voor emoties. Als mensen de omgeving ervaren 

als vijandelijk, heeft dat invloed op hun handelen. Er zijn 

verschillende instinctieve reacties: je verstoppen, hard 

weglopen of vechten. In de huidige maatschappij helpt 

meestal geen van deze reacties. De emotie angst heeft 

een gevaarlijke invloed op het leven van mensen.  
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 Het Klevarie van toen

 De sociale kant

 Aandacht

 Vastlopen

 Nog steeds actief

 Advies

 Emoties
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Tekst: Els Damsma

In onze maatschappij moet werk ‘rendabel’ zijn. 
Vanuit ons economisch model is werk alleen werk 
als je iets maakt of doet, dat kan worden verkocht 
voor geld. En dan moet het voldoende opbrengen 
om de productiekosten (grondstoffen, apparatuur, 
gebouw, lonen) plus kosten van transport eruit
te halen. Als een product elders goedkoper kan 
worden geproduceerd, kan de productie ervan 
hier niet rendabel zijn. Met rommelen aan uur-
lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden kan het 
misschien toch. Of met de inzet van vrijwilligers.

  Maatschappelijke kosten

Tegen deze achtergrond is het onmogelijk om werk te 

bieden aan mensen die – al dan niet tijdelijk – minder 

kunnen presteren. Hun bijdrage aan de samenleving - 

alleen al door er te zijn - wordt als niet rendabel terzijde 

geschoven. De maatschappelijke kosten van mensen 

die aan de kant staan worden voor lief genomen. Dat 

is vreemd, want de kosten van het niet inschakelen van 

deze mensen zijn enorm, zowel economisch (uitkeringen) 

als sociaal: gevoelens van te kort schieten en uitgesloten 

zijn leiden tot gezondheidsproblemen – fysiek en 

psychisch.

  Voor allen een inkomen

Dat is geen nieuw inzicht. Er zijn de afgelopen jaren 

veel voorstellen gedaan en initiatieven ontplooid om 

op te houden met het verstrekken van uitkeringen. In 

plaats daarvan zou iedere volwassene moeten worden 

betrokken bij de inrichting van de samenleving. Dat 

kan als aan allen een inkomen of loon wordt verstrekt. 

Vaststelling van arbeidsvermogen in procenten is dan 

overbodig. En mensen wordt een frustratie bespaard als 

het werk, dat bij hun arbeidsvermogen past, dan toch 

Door: Karin Somers

Dit jaar heeft Talent – passie voor 
oplossingsgericht werken, een nieuw boek 
gepresenteerd: ‘Plan de C(h)ampagne’. Het is 
een bubbelende uitgave, vol smakelijke inzichten 
en humor. Maar bovenal: een oplossingsgericht 
studieboek met nieuwe inzichten en praktijk-
ervaringen. “Het is een must voor studenten, 
hulpverleners, docenten en ouders”, aldus Marc 
Huijnen, samensteller van het boek. 

  Champagne

Het idee van de titel Plan de C(h)ampagne is 

op zijn vakantie ontstaan. “Het is de gedachte 

dat je succesmomenten moet vieren, ook in 

de zorg. Naast, of misschien wel juist los, alle 

protocollen en plannen van aanpak, moet er 

vooral aandacht zijn voor dingen die goed 

gaan.” Eerder bracht Talent ‘Een boekje 

van eigen deeg’ uit. “Dit was een goed 

vertrekpunt, maar dit boek gaat een stap 

verder.”

  De kleur van Talent

“De kern van oplossingsgericht werken, 

de theorie van het Brugse model, de rol 

van gastvrijheid binnen de hulpverlening 

aangevuld met hedendaagse casuïstiek. 

Oftewel: de kleur van Talent. Daar draait 

het om”, vertelt Marc. Die kleur zit vooral 

in ongeschreven regels. Zaken die Marc 

en andere medewerkers van Talent als 

vanzelfsprekend zien, ‘gewoon doen’ 

in hun dagelijks werk, maar eigenlijk 

ontzettend speciaal zijn. 

  Samen

Het boek is geschreven op basis 

van meerdere interviews. Die 

praktijkervaring en verschillende 

expertise maken het nieuwe boek 

levendig. “We hebben echt veldwerk gedaan op het 

gebied van oplossingsgericht werken en gastvrijheid 

in binnen- en buitenland. Door gericht aan mensen 

te vragen: ‘hee, wat betekent dat nou voor jou: 

niet voor hen open staat en de loonsubsidie dus niet 

wordt verstrekt. 

 

  Een goed voorbeeld

Zoals het nu is, gaat men hier en daar in een wijk vanuit 

deze principes aan de slag. In Wyck bijvoorbeeld hebben 

inwoners en ondernemers een wijkcoöperatie opgericht. 

De coördinatie ligt bij de The Masters Services & Care. 

In hun locatie in Wyck ontmoeten mensen, die een 

vraag hebben, enthousiaste vrijwilligers en professionals 

(informele en formele hulpverlening dus) van allerlei 

disciplines. 

     Er is een hulp- en zorgloket, maar nog veel meer: men 

kan er was- en strijkgoed brengen. Het kan ook thuis 

worden opgehaald en teruggebracht. Hetzelfde geldt 

voor kleding die moet worden versteld of gerepareerd 

en voor bijvoorbeeld telefoons en computers. Ze vinden 

altijd iemand die het in orde kan maken. Er is een 

distributieservice, die zorgt voor het ophalen en afleveren 

van pakketjes. Je kunt er terecht met juridische vragen. 

En wie gewoon een praatje wil maken is net zo goed 

welkom.

 

  Iedereen heeft iets te bieden

Het idee is, dat iedereen iets te bieden heeft. En dat 

daarvan gebruik wordt gemaakt door de mensen die 

in de buurt wonen. Belangrijke overweging is ook: 

transportlijnen kort houden.

Wie er voor kan betalen betaalt. Wie niet goed kan 

betalen, kan toch gebruik maken van wat de coöperatie 

te bieden heeft en er een taak in vervullen.

     Natuurlijk hebben The Masters wel ideeën hoe het in 

Nederland anders georganiseerd kan worden. Zij kiezen 

ervoor om gewoon te beginnen in het klein, binnen de 

maatschappij waarvan we nu deel uitmaken. In de hoop 

dat ook beleidmakers er misschien door geïnspireerd 

raken. Er is overleg tussen The Masters en beleidsmakers. 

Zij proberen de ervaringen, die The Masters opdoen met 

hun projecten, mee te nemen naar andere buurten.

 

  Niemand meer aan de kant

Het belangrijkste is dat er niemand meer aan de kant 

staat. Misschien is dat een politieke uitspraak. We zien 

dat de huidige wetgeving, en de uitvoering daarvan, 

er toe leiden dat veel te veel mensen wel aan de kant 

staan. We kunnen moeilijk volhouden dat dat hun 

eigen schuld is. We kunnen wel concluderen dat de 

participatie, waartoe het beleid zou moeten leiden, nog 

niet is gerealiseerd. Een oprechte belangstelling voor 

alternatieve ideeën is wel het minste dat we mogen 

vragen, desnoods steeds opnieuw.

MAATSCHAPPIJ OF 
ECONOMISCH SYSTEEM?

TALENT HEEFT NIEUW BOEK: 
‘PLAN DE C(H)AMPAGNE’

  

gastvrijheid?’ krijg je de leukste reacties. Enkele 

uitspraken komen zelfs als citaat in het boek. Een betere 

weergave van hoe we bij Talent te werk gaan, kan ik me 

niet voorstellen”, zegt Marc enthousiast. “Als klapper 

op de vuurpijl hebben we een indrukwekkende casus 

opgenomen in het boek. Over de groep topatleten van 

Talent die getraind hebben voor de triatlon. Zij laten zien 

hoe al die theorie en ongeschreven regels in de praktijk 

worden gebracht.”

  Te koop

Het boek ‘Plan de C(h)ampagne’ is te bestellen via de 

website www.stichtingvanganserharte.nl voor €29,95  

(100% van dit bedrag komt ten goede van Stichting Van 

Ganser Harte).



Door: Karin Somers

De redactie van Inzicht neemt in december helaas 
afscheid van twee leden. Hoofdredacteur Jos 
Vandewall en vormgever Janneke Janssen. Tijd 
voor een afscheidsinterview. 

  Gevraagd

Hij moet even graven in zijn geheugen, maar het was 2012 

toen Jos werd gevraagd of hij de redactie wilde komen. 

“Ik schreef destijds voor het clubblad van Behendige 

Huishond Maastricht. Stichting Kompas en PGBM 

fuseerden tot Stichting Samen Onbeperkt in juni 2015 en 

ik werd hoofdredacteur van Inzicht.”

  Veranderingen

Jos zag het blad door de jaren veranderen. “In het begin 

plaatsten we nog veel artikelen van andere organisaties. 

Van knipselkrant gingen we langzaam richting eigen 

teksten. In het begin schreef ik zelf ook. Dat werd steeds 

minder en dat beviel me wel. Ik ging meer de lijn in de 

gaten houden.” Hij lacht. “En mensen achter de vodden 

aanzitten.” Het blad ging van zwart-wit naar kleur, kreeg 

een vast format. Een format waar vormgever Janneke 

wel raad mee weet. “Ik heb vanaf 2008 Stichting Kompas 

geholpen bij het project Kunst van het Kijken. Na de 

fusie met PGBM ben ik betrokken gebleven bij de nieuwe 

opzet van het blad en hebben we het samen met de 

redactie verder ontwikkeld.” 

  Herinneringen
 

Wat blijft de twee het meeste bij? Dat weet Jos meteen: 

“Het interview door Els met mijn vrouw en mij. Dat vond 
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AFSCHEID VAN TWEE 
INZICHTERS

ik heel bijzonder. En het sprookje dat ik zelf heb 

geschreven over Welzorg.” Janneke reageert: “De warme 

sfeer en de soms toch scherpe discussies tijdens de 

maandelijkse vergaderingen, altijd vergezeld door koffie 

en thee. Daar heb ik goeie herinneringen aan. Door mijn 

studie kon ik steeds minder bij de vergaderingen zijn, 

maar het was altijd genieten.”

  Trots

“Van thuis uit heb ik geleerd om consensus te zoeken. 

De juiste balans vinden en tegelijkertijd iedereen in zijn 

waarde laten”, vertelt Jos. “Dat zie je volgens mij ook terug 

in het blad. We zijn kritisch, maar op een prettige manier. 

Op die manier is het blad van ons allemaal geworden. En 

daar ben ik trots op.” Janneke: “We hebben met z’n allen 

de InZicht gemaakt tot wat het nu is, voor de doelgroep. 

Het blad is al 17 jaar in de roulatie. Daar mag iedereen wel 

trots op zijn. Op naar de volgende jaren.” 

  Een leven na Inzicht 

En toen moest er afscheid worden genomen. Jos gaat 

zich op zijn woonomgeving richten. “Ik ben steeds meer 

vrijwilligerswerk in de buurt gaan doen. Dat is mijn lust 

en mijn leven. Het is om de hoek en daardoor perfect 

te combineren met mijn thuissituatie. Toen ze een 

penningmeester zochten, was dat voor mij het laatste 

zetje om afscheid te nemen van InZicht. Maar als ik kijk 

naar de heerlijke sfeer in de redactie, dan weet ik: we 

hebben iets stevigs neergezet. Ik hoop dat Inzicht het 

laagdrempelige blad blijft waar mensen veel kennis uit 

kunnen putten.” Janneke heeft een beurs toegekend 

gekregen van de overheid voor onderzoek aan de 

Universiteit Hasselt. Dat betekent dat ze het druk krijgt 

en geen tijd meer heeft voor de vormgeving van Inzicht. 

“Ik wens de redactie een fijne, inspirerende en leerzame 

tijd met elkaar en de doelgroep toe. Net zo’n goede tijd 

als ik altijd heb gehad bij de werkzaamheden. En ik hoop 

natuurlijk dat het magazine nog vele jaren meegaat.” 
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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!!!

overtuigd dat veel mensen er nog nooit bij hebben stil 

gestaan.

 

Het gemeentebestuur bij de les houden 
Tegelijk zijn we als bestuur van Platform ZEM een 

bijeenkomst aan het voorbereiden waar we - met publiek -

een toezegging vragen van de gemeente. We willen 

dat het voortaan beleid zal zijn om er op toe te zien dat 

wordt voldaan aan de vereisten voor toegankelijkheid 

bij alle werkzaamheden, die worden uitgevoerd. Daarbij 

hoort ook duidelijkheid over wie eindverantwoordelijk is. 

We hopen dat deze bijeenkomst voor het eind van het 

jaar zal plaats vinden. U zult er dan zeker over horen of 

lezen in Eijsden-Margraten. 

 

Wat vindt u belangrijk?
Als u zaken onder onze aandacht wil brengen, of als u 

actief wil worden binnen het Platform, horen we graag 

van u:  

bel Marie-José Kicken, 043-4581470  

of Els Damsma, 043-4072579  

of schrijf een e-mail naar info@platformzem.nl  

of stuur een berichtje naar M.J. Kicken,  

President Kennedystraat 65, 6269 BC Margraten.

We horen ook graag van u als u vindt dat we eens 

zouden moeten schrijven over een onderwerp dat voor 

u belangrijk is. We besteden daar dan in de volgende 

InZicht graag aandacht aan. 

HOE TOEGANKELIJK IS 
ONZE GEMEENTE?

Tekst: Els Damsma

Wie goed ter been is, en goed kan zien en horen, 
ervaart weinig problemen. Pas als mensen zelf 
gaan sukkelen, worden ze zich ervan bewust hoe 
lastig het is als er dingen in de weg staan. En ook 
als je ergens alleen naar binnen kunt via een trap, 
een steile helling, een zware deur of als je met je 
rolstoel niet tussen de stoelen en tafels door kan.

Stil staan bij ergens heen (kunnen) gaan
In Eijsden-Margraten hebben we het nog maar eens 

uitgelegd in het huis-aan-huis blad ‘de Etalage’ en 

op de kabelkrant. Tot onze verrassing werden we 

ook uitgenodigd voor een interview op RTV Maas & 

Mergelland. Misschien heeft u het gelezen of gehoord. 

We ontvingen veel bijval. We hopen dat vooral ook 

mensen, die er nog nooit over nagedacht hadden, dat nu 

wel even hebben gedaan.

We noemden de stukjes: Obstakels, wanneer gaat u dit 

tegenkomen. Zo wilden we benadrukken dat het ons 

allemaal aan gaat. Vervolgens legden we iedere week 

iets uit: Waarom invalidenparkeerplaatsen extra groot 

zijn. Waar de witte ribbeltegels voor dienen en dat daar 

dus geen dingen op moeten worden neergezet. Waarom 

de op- en afritjes bij oversteekplaatsen zo belangrijk 

zijn. Daar moet dus ook geen versperring voor worden 

geplaatst. U weet dat allemaal, maar we zijn ervan Foto: Rick van der Linden



 

 

Toegankelijkheid en de gemeente

Door: Jef Claessens

In dit artikel leest u informatie voor lokale gehandi-
capte organisaties die zich binnen de gemeente 
sterk willen maken voor het toegankelijkheidsbeleid. 
We gaan in op het begrip integrale toegankelijkheid 
en deels op de wetgeving rondom toegankelijkheid. 
Naast het gemeentelijk beleid gaan we ook verder 
in op de weerstand die je als organisatie kunt 
tegenkomen. Die mogelijke weerstand geldt 
overigens ook voor ambtenaren die binnen de 
gemeente met toegankelijkheid belast zijn. 
We geven u graag enkele strategische tips. 
 

Volledige toegankelijkheid
Alle inwoners van een gemeente willen toegang tot 
openbare gebouwen, culturele voorzieningen, sport en 
recreatie, onderwijs, arbeid en vervoer. Ook inwoners met 
een functiebeperking willen dit. De nadruk komt steeds 
vaker te liggen bij zelfstandig en volwaardig deelnemen 
aan de maatschappij. De algemene toegankelijkheid van 
voorzieningen is belangrijk. Een van de voorwaarden 
voor volwaardig deelnemen is dat, op grond van 
gelijke rechten en kansen voor iedereen, een volledig 
toegankelijke leefomgeving gecreëerd wordt.

40-JARIG BESTAANSFEEST VAN DE GOM

In 2020 bestaat de GOM 40 jaar. 
Wij willen dit met jullie allen vieren op zondag 5 april 2020  
met een gezellige Meerssense artiestenmiddag.  
De aanvang is om 14.00 uur en einde om 18.00 uur in het 
gemeenschapshuis “de Stip”, Pastoor Dominicus Hexstraat 10, 
6231 HG Meerssen.

Een uitnodiging en programma volgt later. Dus zet alvast 
deze datum in uw agenda. Het gaat een geweldig feest worden!
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                GEHANDICAPTEN ORGANISATIE MEERSSEN

Het begrip Integrale toegankelijkheid
Integrale toegankelijkheid houdt in dat alle voorzieningen 

(zowel gebouwen als openbare ruimte en diensten) voor 

wonen, leven en werken effectief bereikbaar, toegankelijk 

en bruikbaar zijn voor iedereen. Met andere woorden: dat 

iedereen onafhankelijk en op gelijkwaardige wijze gebruik 

kan maken van alle voorzieningen.

Versterk het toegankelijkheidsbeleid
Toegankelijkheid wordt daarom de norm en de 

noodzaak van individuele aanpassing of specifiek 

beleid de uitzondering. Het ontwikkelen en versterken 

van gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid is daarom 

noodzakelijk. Niet meer ad hoc handelen op basis van 

afzonderlijke situaties, maar handelen op basis van 

beleid, gericht op volledige toegankelijkheid.

Een grote groep
Een integrale benadering van het begrip toegankelijkheid 

dient een veel grotere doelgroep dan ‘personen met 

een handicap’. Ook ouderen, grote en kleine mensen 

met tijdelijke beperkingen of ouders met kinderwagens 

worden regelmatig geconfronteerd met hindernissen 

in openbare ruimte. Sterker nog: gedurende bijna 

de helft van ons leven ondervinden wij problemen 

bij de interactie met onze omgeving. Iedereen heeft 

recht op een integraal toegankelijke omgeving die 

basiscomfort biedt. Aangezien het aantal mensen 

met verplaatsingsproblemen of functiebeperking, als 

gevolg van de vergrijzing van de bevolking, de komende 

decennia sterk toenemen. Daarom zal een gericht beleid 

steeds meer aan belang winnen. 

Deel 2 van het artikel Toegankelijkheid en gemeente 

wordt vervolgd in de volgende Inzicht.
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mijn 38ste ontdekt!” Van knie tot teen is hij verlamd. 

Hij krijgt aanvallen van zenuwpijnen en krampen in de 

kuiten. “Ik word door het leven gevormd. Zowel door het 

positieve als negatieve. Over het negatieve probeer ik na 

te denken. Dat is te zien in mijn kunst.”

  Dankzij de natuur
 

“Ik rijd vaak tot Moresnet en het Aachener Wald. Als 

beeldhouwer haal ik mijn inspiratie uit de natuur. Ik dank 

God dat ik dit kan doen en dat hij dat stukje natuur heeft 

geschapen.” Beeldhouwen is Jan’s grootste passie en 

missie die hij doorgeeft via zijn lessen. “Om te hakken in 

natuursteen met hamer en beitel moet je veel contact 

met de steen hebben, anders hak je zo een neus weg.” 

  Roxy
 

De geboorte van Jan Junior was het mooiste moment 

van zijn leven. “Dan besef je dat er geen toeval is en dat 

er een God bestaat.” Maar Jan’s grootste liefde is zijn 

hond en oogappel Roxy. Die kwam via het internet op 

zijn pad op het moment dat Jan dit het hardst nodig 

had. “Ik zag zijn kopje en wist: dat is hem!” Jan was diep 

ontroerd toen Roxy beneden stond en naar boven keek. 

Het klikte meteen.

  Bomen omarmen
 

Een van Jan’s krachtplekken is de ‘Dorstil’. Een holle 

binnenweg waar hij als kind vaak speelde. Daar staat 

een door de bliksem getroffen boom waarvan je 

de grote stam niet kunt omarmen. Op zijn weide in 

Lemiers plantte Jan fruitbomen en een gevonden 

eikenboomtakje. Dat is nu een boom die hij, net als bij 

zijn stenen, graag omarmt. “Het kan me niet schelen wat 

men hiervan denkt.” 

  Ga liever met elkaar om
 

Jan’s familie kreeg vroeger ‘vakantiekinderen’ uit 

Kaapverdië en uit de Rotterdamse sloppenwijk via 

een Rotterdamse stichting. Een dikke auto en racisme 

ziet Jan als het domste wat er is. “Voor mij is iedereen 

gelijk.” Jan heeft niet veel vrienden, maar wel vrienden 

voor het leven. “Men moet liever met elkaar omgaan”, 

meent hij. Jan’s hoop is dat de nieuwe generatie zoals 

vroeger voor meer saamhorigheid, echte vriendschap, 

open huisdeuren, samen op de stoep zitten praten, meer 

burenhulp en veel moestuinen zorgt en dat doorgeeft 

van generatie op generatie.

* Polyneuropatie is een aandoening van meerdere zenuwen in de handen en 

de voeten. De voeten zijn daarbij meestal erger aangedaan dan de handen.

Door: Velma Solomons

JAN VEER IS KUNSTENAAR EN NATUURMENS

Dit natuurtalent is geboren in de Tentstraat in 
Vaals. Jan Veer werkte als metselaar in de bouw 
na zijn technische opleiding en werd voorman. Zijn 
jeugdkennis dhr. Schreurs zag dat Jan zijn talenten 
verspilde. Hij adviseerde dhr. Van Rooyen om Jan 
Veer aan te nemen op de Utrechtse Academie 
voor de Kunsten.

  Leergierig 

De drie dagenlange opnametesten waren zwaar. Jan 

werd getest op verschillende niveaus: intelligentie, 

vormgeving, maatvoering, secuur werken en discipline. 

Van de 28 mensen bleven slechts Jan van Zandbergen 

(Haarlem) en Jan Veer over. Jan Veer ontpopte zich 

in sneltempo, want het technische tekenen en de 

maatvoering kende hij al. De leergierige Jan werkte 

naast de studie uren in het atelier. De studie duurt 

normaal vijf jaar, maar door de ondersteuning van zijn 

vrouw Marion, studeerde hij in twee jaar af. 

  Het positieve en het negatieve
 

Jan nam ook deel aan wedstrijdboxen in Aken, Kerkrade 

en Vaals. Maar waar hij nooit om had gevraagd en 

niemand hem mee kon helpen, gebeurde toen een steen op 

Jan’s voet viel. Hij voelde geen pijn. Na onderzoekingen 

met naalden en stroom, bleek dat Jan geen reactie 

toonde in zijn benen. Hij had Polyneuropatie* gekregen 

als gevolg van diabetes. “Eigenlijk zegt men dat ik van 

kindsaf aan diabetisch was, maar ze hebben het pas op 

“IK WORD DOOR HET 
LEVEN GEVORMD”
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HET FRONTENPARK

Door: Hub Maas
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Door: Jef Claessens

Het wordt stilaan een traditie dat de GOM samen 
met IVN-Meerssen wandelingen organiseert. 
Ook dit jaar stonden twee wandelingen op de 
planning. Een wandeling voor mensen die moeilijk 
kunnen lopen, dus een kortere afstand en een 
wandeling voor mensen die gebruik maken van 
een elektrische rolstoel of fiets. De datums die 
waren geprikt waren de zaterdagen 31 augustus en 
7 september.

  Een warme wandeling

Zaterdag 31 augustus was een stralende dag. Om te 

wandelen was de temperatuur veel te hoog: 32 ºC. 

Daarom werd de wandeling ingekort. We starten bij café 

‘de Keizer’ waar we werden getrakteerd op een kop koffie 

of iets fris. Daarna gingen we van start.  

 

  Het vierluik van Wil van der Laan 

De eerste halteplaats was het Gemeentehuis waar uitleg 

werd gegeven over het vierluik van de Meerssense 

kunstenaar Wil van der Laan. De kunstenaar maakte in 

opdracht van de gemeente Meerssen een kunstwerk dat 

de muur van het vernieuwde bestuurscentrum moest 

sieren. Het werd een immens bronzen reliëf. 

  Vijf bij vijf meter

Een vernislaag voorkomt dat het brons groen uitslaat en 

hier en daar zit nog wat kit, want het brons moet in zijn 

raamwerk kunnen uitzetten en krimpen. 1600 kilo wegen 

de vier panelen die samen een omtrek hebben van vijf bij 

vijf meter. Wil van der Laan is nog geen groter bronzen 

Door: Caroline van Heugten

Chronisch ziek zijn, maar niet altijd en overal.  
Kan dat? Ja, dat kan.  
De aandoening die je hebt, kan dan wel chronisch 
en stabiel zijn. De problemen die je ervan ondervindt 
zijn dat zeker niet. Ik zal het uitleggen.

Ik ben slechtziend. Dat was geen probleem toen er nog 

loketten op stations waren. Je kocht een kaartje bij een 

medewerker van de NS. “Een retourtje Maastricht met 

korting graag”. Daarvoor hoef je geen goede ogen te 

hebben. Een vriendelijke medewerker is wel fijn. 

Maar toen kwam de kaartjesautomaat. Heel veel knopjes 

die ik allemaal niet kon zien. Gelukkig bleven de loketten 

op veel stations gewoon open, maar op de kleine 

stationnetjes betekende de kaartjesautomaat helaas het 

einde van het loket en de vriendelijke medewerkers.  

Ik kwam er al snel achter dat de codes die je moest 

intypen gelijk waren aan de postcode van de bestemming 

waar je heen wilde. Wist je dat? Maastricht was 6200. 

Utrecht 3500. Vanaf het moment dat ik dat wist, werd 

mijn leven weer een stuk eenvoudiger. Door mijn slechte 

gezichtsvermogen heb ik een sterk geheugen ontwikkeld, 

dus postcodes onthouden gaat me goed af.

 

Helaas bleek ook deze wijze van kaartjes kopen van 

tijdelijke duur. Er verschenen nieuwe automaten met 

touchscreens. Deze zijn er nu nog steeds op veel stations. 

Een regelrecht drama voor mensen zoals ik. De lettertjes 

zijn veel te klein en ik heb nooit ontdekt hoe je ze groter 

maakt. Kan dat eigenlijk? 
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WANDELING GOM IN 
SAMENWERKING MET 
IVN-MEERSSEN

CHRONISCH ZIEK? MAAR 
NIET ALTIJD EN OVERAL!

reliëf tegen gekomen. Het kunstwerk is zo groot omdat 

het de muur, boven de ingang van het bestuurscentrum 

moet opsieren. Van der Laan, geboren en getogen in 

Meerssen, vertelt zijn favoriete verhaal: de boer die 

de monstrans redde uit de brandende kerk. En zo zijn 

belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van 

Meerssen weergegeven in ruim anderhalve ton brons.

  Naar de Gloriëtte

Hierna werd verder getrokken naar de Gloriëtte via het 

Proosdijpark.

    Midden in het historische Proosdijpark van Meerssen 

bevindt zich de Gloriëtte: een voormalig theehuisje uit 

1895. De Gloriëtte (van ‘gloriëren’) diende vroeger als 

teken van welgesteldheid en behoorde tot de (privé)

tuinen van het Proosdijgebouw. De Gloriëtte is nu een 

van de schitterende trouwlocatie die de gemeente rijk 

is. Deze werd gebouwd in opdracht van de toenmalige 

eigenaar van het landgoed, Amadée Stevens.

  Gezellige nazit

Toen ging de tocht via het Proosdijpark naar de 

Vredeskapel en de protestantse kerk terug naar de markt 

waar we weer werden getrakteerd door de GOM op 

koffie of fris en cake. Er was nog een gezellige nazit en 

we kunnen terugkijken op een geslaagde middag mede 

dankzij IVN-Meerssen.

  Tot slot 

De wandeling van 7 september ging niet door, omdat 

de weersgesteldheid het tegenovergestelde was van 31 

augustus. Deze wandeling houden we nog te goed voor 

2020.

In die periode ging ik vaak naar het loket om een 

kaartje te kopen. Dan waren er vaak minder vriendelijke 

medewerkers die me naar de automaat verwezen. Vaak 

moest ik uitleggen dat ik dat niet kan. Soms werd ik dan 

met een diepe zucht toch geholpen. Gelukkig maar. Want 

anders zou mijn wereld wel erg klein zijn geworden.

Toen de OV-chipkaart kwam, moest ik weer uitproberen 

of ik dat zou kunnen. In het begin lukte dat niet, want je 

moest de kaart activeren, opladen en wat allemaal niet 

meer. Ook dat bleek weer van korte duur, want nu heb ik 

en OV-chipkaart die automatisch opgeladen wordt. Jippie 

dacht ik toen. En over het algemeen gaat het ook best 

goed nu. Ik loop langs de poortjes en houd mijn kaart 

voor het schermpje. Dat kan ik. Maar dan. Op de meeste 

stations is een piep inchecken en twee pieps uitchecken. 

Mar helaas niet op alle. Wie bedenkt er zoiets? En heb 

je wel eens geprobeerd te luisteren naar die piepjes 

tijdens de ochtendspits op Utrecht Centraal? Ik hoor 

er dan zoveel tegelijk dat ik niet meer weet of ik in- of 

uitgecheckt ben. Dan toch maar weer naar een loketje 

om hulp vragen. Ik ben benieuwd wat hierna komt. Ik 

hoop dat de ‘automatische OV-chip periode’ lang duurt 

of dat we weer teruggaan naar het pre-digitale tijdperk. 

Maar die droom zal wel niet uitkomen.

 

Herken je dit verhaal? Het is niet je aandoening die 

verandert, maar de last die je ervan ondervindt wel. 

Telkens moet je je opnieuw aanpassen en is het maar 

weer afwachten of je het zelf kan of hulp nodig hebt. Ik 

vind dat best frustrerend.

 

Ik hoop daarom dat mijn verhaal ook gelezen wordt door 

de mensen die van alles verzinnen om onze leefomgeving 

in te richten. Of de mensen die voorzieningen toewijzen. 

Het kan namelijk best zo zijn dat ik van 1995 tot 2000 wel 

zelfstandig kon reizen, maar sinds 2000 niet meer. Als er 

dan naar een meting bij de oogarts wordt gevraagd om 

te bepalen op welke zorg en ondersteuning ik recht heb, 

komen we er niet.  

Ik pleit voor een bredere kijk op zorg: het gaat er niet om 

wat ik aan mijn ogen heb. Het gaat er om wat ik met die 

ogen wil doen. En in mijn geval is dat zoveel mogelijk!

 

 

Caroline van Heugten 

23 november 2019
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Doort: Velma Solomons

Wat als je vanwege een beperking geen muis kan 
bedienen? Of doof of slechthorend bent en digitaal 
muziek wilt luisteren? 

Het VN-verdrag over de rechten van 
personen met een beperking1, dat Nederland 
in 2016 heeft geratificeerd, bespreekt ook 
digitale toegankelijkheid. Zoals bij alle 
mensenrechtenverdragen, krijgt de overheid 
de opdracht om wetten bij te stellen, regels te 
ontwikkelen en maatregelen te nemen met als 
doel de inclusie van de betreffende doelgroep.

  Digitale muren

Mensen met een beperking hebben vaak problemen 

bij het shoppen online, lezen van digitaal artikelen, 

bedienen van een toetsenbord, gebruiken van een muis 

om te navigeren en vergroten van websites. We hebben 

behoefte aan grotere contrasten, screenreaders zonder 

geruis, voorspelbare, snel toegankelijke en blijvende 

gekozen lay-outs.   

  Zelfstandigheid door digitale toegankelijkheid

‘Digitale inclusie’ betekent voor mensen met een 

beperking een ongecompliceerde toegang tot informatie- 

en communicatietechnologieën en -systemen. Via 

het programma Tel mee met Taal helpt de overheid 

mensen met lezen, schrijven, rekenen én digitalisering. 

Op 9 september ontstond er een bestuursakkoord 

met gemeenten om volwassenen te helpen bij hun 

basisvaardigheden. Eind oktober werd de website 

www.DigiToegankelijk.nl gelanceerd voor dagelijkse 

DIGITALISERING: 
EEN VLOEK OF ZEGEN VOOR 
JE BEPERKING?

digitale hulpverlening. Op 30 oktober ging de nieuwe 

website www.gemeentemaastricht.nl online. Maastricht 

ontwikkelde tevens een nieuw multisite-concept met 

analysetool waarbij het mogelijk wordt alle websites 

in één technische omgeving onder te brengen en te 

analyseren. Volgens wethouder Jim Janssen bezoekt  

65% van alle gebruikers de website via een mobiel 

apparaat zoals een smartphone of tablet.  

  Opkomen voor je digitale rechten
 

Als je totaal geen toegang krijgt tot digitale diensten, 

kun je de Nationale Ombudsman inschakelen. Vanwege 

het Besluit Digitale Toegankelijkheid kan hij onderzoeken 

of de overheid, de gemeenten, ontwerpers van software 

en webapplicaties de inclusie opdracht bij computer- 

en communicatiesystemen juist hebben uitgevoerd. Ze 

moeten zodanig hun diensten bijstellen, dat er voor onze 

doelgroep geen aparte voorzieningen meer nodig zijn.  

 

Ervaart u digitale problemen? Laat het ons weten op de 

Facebookpagina van Stichting Samen Onbeperkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

1   VN-verdrag voor mensen met een beperking:  
https://www.mensenrechten.nl/nl/vn-verdrag-handicap
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Platform Zorgvragers Eijsden-Margraten: 
Telefoonnummer: 043-4072579 of 043-4581470
E-mail: info@platformzem.nl | www.platformzem.nl 

Behoefte aan ondersteuning (Wmo, Jeugdzorg, participatiewet) 
Maak dan een afspraak 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 Vaals:
Telefoonnummer: 043-3062253
E-mail: marjoreuter@hotmail.com

Het is niet eenvoudig om in het woud van 
loketten de weg te vinden. Bij wie moet je zijn? 
De Inzichtwijzer geeft antwoord.

Heeft u informatie of advies over de zorgnodig?
Constateert u eventuele knelpunten of heeft u 
ervaring in de zorg en wilt u deze met ons delen?

INZICHTWIJZER  Eijsden-Margraten:

Locatie Margraten (op afspraak) 

Schinkepoort 69  Maandag 09.00 – 12.00       

Locatie Gronsveld (op afspraak)

Kerkplein 8 (basisschool) Woensdag 09.00 – 12.00

Locatie Eijsden (vrij binnenlopen of afspraak) 

Breusterhof 8       Vrijdag 09.00 – 12.00    

SPREEKUUR SAMEN ONBEPERKT Meldpunt Zorg en Welzijn
Zwanenstraat 4 | 6211 BN Maastricht
Woensdag en donderdag van 11.30-14.30

Ook kunt u om de veertien dagen op de donderdag op de 
oneven weken terecht op de locatie Vegro 
Brusselsestraat 148 | 6211 PJ te Maastricht

Wij zouden het op prijs stellen om van te voren een 
afspraak te maken voor uw bezoek. Dit kan via ons e-mail 
adres: samenonbeperktmeldpunt@gmail.com of via ons 
telefoonnummer 06-83824685

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 

Redactie
Els Damsma-Nijland (Platform ZEM)
Jos Vandewall (Stichting Samen Onbeperkt) 
Jef Claessens (GOM)
Velma Solomons (Vaals)
Caroline van Heugten (Maastricht) 
Fotograaf: Hub Maas 
Columnist: Jan in de Wind
Dichter: Ad Frijns
Eindredactie: Karin Somers – Begin met A 
Lay-out: Janneke Janssen 
Secretariaat: Ria Haesen
Distributie: Samen Onbeperkt

Afhaalpunten:
Gemeente Maastricht, Mosae Forum 10 
SSO, Zwanenstraat 4, afhalen donderdag tussen 11.30 en 14.30u

Inzenden kopij
Komt u iets tegen dat u interessant lijkt voor InZicht laat het ons 
dan weten via:
E-mail: samenonbeperkt@gmail.com
Telefoonnummer: 06-83824685
Per post: Stichting Samen Onbeperkt
Zwanenstraat 4 | 6211 BN Maastricht

De deadline voor het volgende nummer is 15 mei 2020.

 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 (afspreken via: 043-7630030)
> Wijk Service Punt Manjefiek Malberg
 Malbergsingel 70 | Maastricht 
> Spreekuur Buurtcentrum Mariaberg 
Anjelierenstraat 35 | Maastricht
Iedere donderdag 10.00 – 12.00 uur (afspreken via: 043-7630030)
> Willem Vliegenstraat 12 | Gulpen
Dinsdag 10.00 tot 12.00 uur (afspreken via: 043-4072579)
www.waowiamaastrichtheuvelland.nl

 Maastricht: 

 Maastricht - Heuvelland: 

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

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

 Vaals



Fietsenoverlast in het centrum van 
Maastricht

Een voorbeeld van hoe op de stoep aan de 
Markt in Maastricht fietsen staan. Nu valt het 
nog mee, maar als de weekmarkt plaatsvindt, 
staan er nog meer fietsen. Voor mensen met 
een (visuele) beperking is dit heel hinder-
lijk. Bij de Helmstraat is momenteel een 
proef gaande door de gemeente Maastricht 
in samenwerking met Maastricht Bereik-
baar met kort fietsparkeren. Hier lijkt de 
fietsenoverlast af te nemen.  
Een goed begin?

OPROEP!
wij zoeken 
versterking

WANTED: 
redacteur

>>> Stuur een mailtje naar samenonbeperkt@gmail.com <<<

Wil jij bijzondere interviews houden, 
artikels schrijven over diverse onderwerpen?
Daarbij samenwerken in een gezellig team?

Of heb je een scherp oog en dito lens?

In de vorige Inzicht 
stond onverhoopt 
een fout op pagina 
13 in de titel.  
Dit moet net zoals 
in de lopende tekst 
staat genoemd 
Marianne Kayser 
zijn. 
 
Onze welgemeende 
excuses hiervoor. 

Fietsen Rectificatie


