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Marjo le Comte

Kerstmis is uniek en een familiefeest
In onze traditie is het altijd zo geweest
De nachtmis heeft een aparte sfeer gegeven
Rustig nagedacht over ons leven
Wat heeft het afgelopen jaar gebracht
Is het wat we hadden verwacht
Voor- en tegenspoed ieder op zijn beurt
Wie heeft het jaar met ons “ingekleurd”

Stichting SAMEN ONBEPERKT
Zwanenstraat 4
6211 BN Maastricht

Het nieuwe jaar kondigt zich aan
Blanco, er is nog niets aan gedaan
Wat hebben we ons voorgenomen
Wat zal er van onze voornemens uitkomen

Tel: 043 321 9149
E-mail: samenonbeperkt@gmail.com

EVE N VOOR STE LLE N
Sinds kort hebben we een nieuw
redactielid: Marjo le Comte. Ze stelt
zich graag even aan u voor.

8. en 9. Hulpmiddelen
10. en 11. Reizen met scootmobiel in Arriva-trein

Wat doe je bij Inzicht en waarom?
“Ik ben de fotograaf. Eigenlijk ben ik al vanaf
mijn 14e bezig met fotografie. Ik ben begonnen
in een fotozaak in Den Haag. Daar mocht ik elk
weekend een andere camera meenemen om uit te
proberen. Daarna heb ik in een fotolaboratorium
gewerkt. Op mijn Facebook-pagina staan
inmiddels zo’n 20.000 foto’s. Hoofdredacteur
Peter Vrehen kende mij en vroeg of ik bij
Inzicht wilde komen. Dat leek me wel leuk.”

1 Januari is het nieuwe begin
Vol goede moed gaan we het nieuwe jaar in
365 dagen om te besteden
Het oude jaar behoort nu tot het verleden
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Dit blad is een uitgave van:
Stichting Samen Onbeperkt
Platform Zorgvragers Eijsden-Margraten
Gehandicapten Organisatie Meerssen

Ad Frijns
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Els Damsma-Nijland (Platform ZEM)
Peter Vrehen (Stichting Samen Onbeperkt)
Jef Claessens (GOM)
Marjo le Comte (fotografie)
Dichter: Ad Frijns
Eindredactie: Karin Somers – Begin met A
Vormgeving: Elly van Domburg
Fotograaf omslag: Rogier Austin
Secretariaat en distributie:
Stichting 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: 043 321 9149
Per post: Zwanenstraat 4, 6211 BN Maastricht

12. Fietsmaatjes
13. Lokaal Meerssen
14. en 15. Lokaal Margraten-Eijsden

Wat vind je van onze onderwerpen?
“Ik heb de Inzicht eerlijkgezegd nog niet
gelezen, maar ik ben erg benieuwd. We gaan er
wat moois van maken. Ik heb er veel zin in.”

16. en 17. Veiligheid

Wat is je eigen belangrijkste Inzicht?
“Hoewel ik alleen ben, ben ik niet eenzaam.
Je moet er wat van maken in het leven, dat
gebeurt niet vanzelf. Vroeger woonde ik in een
woonwagen. Toen die na 16 jaar afbrandde, ben
ik moeten verhuizen. Zo kwam ik in Maastricht
terecht. Ik woon nu in een fijne benedenwoning
en heb een groot terras met plantjes. Daar
geniet ik echt van. Dat voelt net zo vrij als
in de woonwagen. Het leven is een feest,
maar je moet zelf de slingers ophangen.”

18. Toegankelijkheid
19. Inzichtwijzer en adressen
20. Advertenties en berichtgeving

We wensen u fijne feestdagen en een gelukkig 2022!
Deadline voor het mei/juni-nummer: 20 april 2022
02

03

D I SCR I M I NATI E
Artikel door: Antidiscriminatievoorziening Limburg

Allen die zich in Nederland bevinden,
worden in gelijke gevallen gelijk
behandeld. Discriminatie wegens
godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, herkomst, geslacht of op
welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Art.1 Nederlandse Grondwet

Discriminatie komt vaker voor dan je
denkt: een op de vier mensen wordt wel
eens of vaker gediscrimineerd op diverse
gronden. Handicap of een chronische
ziekte is een van de discriminatiegronden
die in wetgeving is opgenomen. De praktijk
laat zien dat discriminatie altijd en overal
kan voorkomen en dat het iedereen kan
overkomen. Op school als je dyslectisch
bent en geen aangepaste toets mag
maken. Als je op een terras te horen krijgt
dat je rolstoel te veel plek inneemt en dat
je moet vertrekken. Of als een werkgever
geen redelijke aanpassingen wil doen
zodat je beperking je niet belemmert
in je werk of kansen op werk. Als je wilt
gaan sporten, maar dat niet kan omdat je
assistentiehond niet de sportschool in mag.

melden heeft altijd zin! Wij kunnen adviseren en
helpen. Bovendien registreren wij alle meldingen
en rapporteren hierover aan gemeenten en
overheid zodat er beleid gemaakt kan worden.
Een voorbeeld uit de praktijk laat zien waar een
ogenschijnlijk simpele melding toe kan leiden:

samen met assistentiehond Lloyd op vakantie
gaan, net als voorheen. Tot grote teleurstelling
van mijnheer Aarts blijkt echter dat meerdere
touroperators een hulphond bij busreizen niet
toestaan en hij besluit zich bij ADV Limburg
te melden. Met twee touroperators wordt de
kwestie opgelost, maar een is alleen bereid de
hond tegen volledige betaling mee te nemen.
En dit treft mensen met een visuele beperking
onevenredig hard. Daarom hebben wij in overleg
met mijnheer Aarts de kwestie voorgelegd aan
het College voor de Rechten van de Mens. Dat
stelt hem in het gelijk: de assistentiehond moet
worden toegelaten en de vervoerder moet

mogelijkheden tot een doeltreffende aanpassing
onderzoeken. In elk geval bestaande uit het
kosteloos toestaan van een hulphond. Deze
uitspraak is niet alleen belangrijk voor mijnheer
Aarts en Lloyd, maar ook voor alle andere mensen
met een visuele beperking met assistentiehond
die graag een busreis willen maken.

Waar/hoe kun je discriminatie melden?
Voor hulp bij discriminatie kun je contact opnemen
met ADV Limburg. Dat kan telefonisch via
043-321 84 89 of via het meldformulier op
www.advlimburg.nl. Wij geven ook voorlichtingen.

Een voorbeeld:
met assistentenhond op busreis
Door een mislukte operatie is mijnheer Aarts blind
geworden. Na maandenlang in de put te hebben
gezeten, besluit hij zich bij elkaar te rapen en zijn
leven vorm te geven zonder zicht. Hij krijgt een
blindengeleidehond; eindelijk weer iets positiefs!
Vervolgens focust hij zich op een nieuw doel:

Discriminatie melden bij
Antidiscriminatievoorziening Limburg
Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV
Limburg) signaleert, voorkomt en bestrijdt
discriminatie en ongelijke behandeling in de
provincie Limburg. Voel je je ongelijk behandeld,
neem dan contact op met ADV Limburg. Wij
luisteren naar je verhaal, geven advies en
bekijken samen met jou wat wij voor je kunnen
doen. Misschien wil je gewoon je verhaal kwijt
en advies krijgen, maar wij kunnen ook voor je
bemiddelen, een klachtenprocedure starten bij
het College voor de Rechten van de Mens of
je ondersteunen bij het doen van aangifte bij
de politie. Anoniem melden is ook mogelijk.

VE R N I E UWD E WE B S ITE STICHTI NG
SAM E N ON B E PE R KT
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De website van Stichting Samen Onbeperkt
kon wel een update gebruiken, zo vonden we.
Een likje verf, nieuwe teksten. Er wordt hard
gewerkt aan zowel de vorm als de inhoud van
de website van Stichting Samen Onbeperkt.
Binnenkort kunt u weer bij ons terecht voor
alle informatie over toegankelijkheid, de
werkgroepen van de stichting en natuurlijk de
mooie activiteiten die we organiseren. Hou onze
Facebook-pagina in de gaten voor actuele zaken.

www.samenonbeperkt.nl

Wij ondernemen geen stappen zonder jouw
toestemming en onze hulp is gratis. Ook als
je klacht over een bepaalde organisatie of
instantie gaat, behandelen wij de klacht neutraal
want wij zijn een onafhankelijke organisatie.

Heeft melden zin?
Het is belangrijk dat je discriminatie meldt.
Of het nou om jouzelf gaat of om anderen,
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I N G E S PR E K M ET JOKE D E MOS
Door: Karin Somers - Fotografie: Moon Saris

Haar jeugd was helaas vrij van wat voor
culturele beleving dan ook, maar dat
haalt Joke de Mos (74) nu ruimschoots in.
Rolstoel, plankenkoorts: niets staat haar
hierbij in de weg. Als Cultuurmaker belijdt
ze haar eigen motto: “Leef je eigen leven en
geef angst niet de kans om te winnen.”

met mijn zusje uit, maar nooit openlijk.” Na twee
huwelijken was het genoeg. “En nu ga ik!” dacht
ik. “Ik wilde alles doen wat vroeger niet mocht.” Ze
was een jaar of 50 en begon aan het leven dat ze
nooit eerder had kunnen leven. Mét dans en toneel.

Angst overwinnen
Hoewel toneelspelen haar passie was, kreeg Joke
last van paniek op de planken. Ze richtte zich op
dansen en nam afscheid van het toneel. “Toen ik
jaren later hoorde dat in de buurt een toneelgroep
werd opgericht, was ik eigenlijk wel weer
geïnteresseerd, maar tegelijkertijd brak het zweet
me uit.” Joke had twee opties: blijven stilzitten

‘Het zat in me’
Ze is geboren in Den Haag en opgegroeid in een
streng gereformeerd gezin. “Dansen, toneel: het
was allemaal heidens en dus verboden. Maar o wat
wilde ik dat graag als kind. Het zat echt in me, dat
voelde ik. Ik ging wel stiekem op dansles en samen

Leef je eigen leven en geef angst
niet de kans om te winnen

of haar angst overwinnen en weer het podium
opgaan. Ze koos voor het laatste. “Bij de repetities
ging het eigenlijk best, maar tijdens de uitvoering
voelde ik weer die paniek. ‘Dit gevoel ken ik, het
gaat over’, dacht ik bij mezelf.” Zo overwon Joke
haar angst en stond weer op de planken. “Bij
mij werkte dat zo, maar tegen anderen zou ik
zeggen: vertel het aan mensen. Dit soort dingen
moet je niet alleen doen. En laat angst je niet
weerhouden om te doen wat je leuk vindt.”

Joke. “Ik stond naar die uitvoering te kijken en
zei tegen een man die naast me stond: ‘ik zou
ook wel iets willen voordragen’.” Die man blijkt
de regisseur te zijn en hij vraagt direct Jokes
telefoonnummer. Zo gezegd, zo gedaan. In haar
scootmobiel - haar ‘maatje’ - draagt ze haar
verhaal voor over haar amputatie en hoe je
hierdoor anders dan anderen bent. “Natuurlijk
vond ik het de eerste keer heel akelig en was ik
nerveus, maar ik heb tegelijkertijd genoten. Er zijn
wel wat traantjes gevloeid, hoor. Maar dat is ook
de bedoeling van cultuur: mensen ontroeren. Zo
raak je met elkaar verbonden en dat is mooi.”

Opgeven

Kunst en cultuur mag je raken,
zo ontstaat verbinding

Ruim vijf jaar geleden komt er een einde aan de
dans van Joke. “Ik heb vroeger een ongeluk gehad,
waardoor mijn been is verbrijzeld. Desondanks
kon ik wel gewoon lopen en dansen. De pijn werd
echter onhoudbaar en door een hersteloperatie
kreeg ik een bacterie in mijn been waarna het
geamputeerd moest worden.” Ze slikt even. “Het
ergste vind ik dat ik het dansen heb moeten
opgeven.” Ondertussen wordt ook de toneelgroep
opgeheven. Tijdens haar revalidatie ontdekt Joke
echter een andere passie: kleding. Ze organiseert
enkele succesvolle modeshows voor mensen met
een verstandelijke of lichamelijke beperking..

Samen

Traantjes

De samenwerking van Buurtopera Malpertuis en
Opera Zuid wil Joke nog even extra benadrukken.
“Dat is zo fijn. We zijn enorme bofferds!” Ondanks
haar verleden is ze blij met haar leven nu. “In
mijn jeugd heb ik cultuur wel gemist, maar ik
zie hoe mijn kleindochter dit nu gelukkig wel
beleeft. Het hoort wat mij betreft gewoon bij
de opvoeding.” Ondertussen repeteert ze elke
woensdag bij de buurtopera. “We zijn bezig
met een voorstelling over de coronatijd, hoe dit
is geweest en dat er eigenlijk geen verschil is
tussen rijk en arm. In december is de uitvoering.”

En dan is daar ineens een uitvoering van
Buurtopera Malpertuis en Opera Zuid. Een
bijzondere samenwerking waarbij Opera Zuid
ondersteunt door het beschikbaar stellen van
de ruimte en een steengoede regisseur, aldus

Dit artikel verscheen eerder in Kwiek,
een uitgave van de gemeente Maastricht
voor inwoners van 65 jaar en ouder.

Mensen ontroeren.
Zo raak je met elkaar
verbonden en
dat is mooi.
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H U LPM I D D E LE N
ACT
UE

Door: Els Damsma en Miranda Wiegers

In dit artikel leest u over de laatste
aanbesteding van hulpmiddelen door
de gemeenten in de regio MaastrichtHeuvelland. Het was geen makkelijke route.
Klaar voor de toekomst?

EL

In 2021 werd de aanbesteding voorbereid. Het
overleg met de cliëntenvertegenwoordigers
was minder vaak dan zij gewild hadden, o.a.
door de corona-maatregelen. Via het overleg
van de portefeuillehouders van de verschillende
gemeenten kon de cliëntenvertegenwoordiging
aangeven welke voorwaarden zij tenminste in de
aanbesteding geregeld wilden hebben. Denk aan:
heldere communicatie, tijdige levering, levering
van wat cliënt nodig heeft, zeven dagen in de week
storingsdienst buiten de gewone openingstijden,
acceptabele termijn voor onderhoud en reparatie,
deskundige medewerkers en een duidelijke
klachtenprocedure. Het programma van eisen
werd in maart 2021 openbaar gemaakt voor
leveranciers, zodat ze zich konden inschrijven.

Een korte geschiedenis
Voor gebruikers van een hulpmiddel waren het
moeilijke tijden om mee te kunnen doen in het
dagelijks leven. Boos en verdrietig kun je ervan
worden, als het hulpmiddel, dat jij nodig hebt,
niet verstrekt wordt of niet goed onderhouden.
Die boosheid groeide in de loop van 2017 en
2018, toen de firma Welzorg de met de gemeente
overeengekomen afspraken niet meer waar
kon maken. Om een faillissement te voorkomen
werden bezuinigingen doorgevoerd met grote
gevolgen voor gebruikers van de hulpmiddelen.

De verbeteringen
Inschrijving door opdrachtnemers,
aanbesteding

Het contract, dat Maastricht en de
Heuvelland-gemeenten waren aangegaan
met Welzorg, kon in veel gevallen niet worden
waargemaakt. Bij de gemeenten werden
Wmo-afdelingen er op aangesproken.
Er kwam overleg met Welzorg en een werkgroep
van cliëntenvertegenwoordigers uit de betrokken
gemeenten. Halverwege 2017 werd een Cliënt
Service Medewerker aangesteld. Deze zou in
schrijnende gevallen zorgen voor een oplossing.
Dat deed ze ook en voor deze cliënten was
het een opluchting dat hun probleem werd
opgelost. Maar er waren veel meer situaties
waar mensen slecht of niet werden geholpen.
De gemeenten legden alleen contact met
de servicemedewerker voor cliënten die hun
probleem duidelijk genoeg hadden uitgelegd.

In augustus 2021 werd duidelijk dat de
aanbestedingsprocedure had geleid tot een
nieuw contract met Welzorg. In dit contract
zijn een aantal zaken wel aangescherpt. De
cliëntenvertegenwoordigers zijn hier in september
over ingelicht. Zij vroegen toen of er ook andere
leveranciers ingeschreven hadden. Ja, er hadden
enkele andere aanbieders ingeschreven. In
de beoordeling had Welzorg de gunstigste
prijs-kwaliteit verhouding. Het criterium
kwaliteit werd bepaald door drie factoren:
communicatie, doelmatigheid en tijdigheid.

Hoe ging het verder?
Het was een lange weg. Het contract met
Welzorg liep tot 1 januari 2020. Dus moest
in 2019 een nieuwe aanbesteding worden
gedaan. Bij gebrek aan alternatieven werd
het contract met een jaar verlengd.
Ook in 2020 kwam het nog niet tot een
aanbesteding. Er volgde een verlenging
van het contract tot 1 januari 2022.

Communicatie:
	De klantenservice bestaat uit vier clusters.
Heel Limburg valt onder Cluster Zuid. Op
basis van adresgegevens wordt verbonden
met mensen die ook het dialect tenminste
verstaan. De Klantenservice is 24/7 bereikbaar.
n Hulpmiddelenvoorziening:
	Benodigde onderdelen, die op voorraad
zijn, worden vanuit het centrale depot
de dag na bestelling vroeg in de morgen
weggebracht, zodat ze diezelfde dag
kunnen worden gebruikt. Andere onderdelen
worden zo snel mogelijk geleverd.
n Tijdigheid:
	Standaard hulpmiddelen zijn uit voorraad
leverbaar. Bij bijzondere zaken of bijzondere
aanpassingen wordt een haalbare termijn
afgesproken, waarover de hulpmiddelgebruiker
goed wordt geïnformeerd. Een vervangend
hulpmiddel kan, indien nodig, ter
overbrugging worden verstrekt.
Welzorg biedt een aantal extra voorzieningen
aan, zoals de aanwezigheid in verschillende
dorpen op wekelijkse markt voor kleine
reparaties. De meerwaarde hiervan
moet nog uit de praktijk blijken.
n

De gemeente Maastricht sluit zich aan bij
het convenant voor het meenemen van
hulpmiddelen bij verhuizing. Dit omdat
de gemeente de hulpmiddelen verstrekt.
Welzorg verstrekt dan hetzelfde hulpmiddel
in opdracht van de nieuwe gemeente.

Gebruikersplatform
In de bijeenkomst waar de werkgroep
hulpmiddelen werd geïnformeerd, werd
voorgesteld om de werkgroep te behouden als
gebruikersplatform. Het zou beter zijn als meer
ervaringsdeskundigen mee zouden kunnen
denken. Mensen die aandachtspunten naar
voren willen brengen, kunnen dat doen via de
vertegenwoordiger(s) van hun eigen gemeente.
Voor Maastricht:
Miranda Wiegers, tel. 06-20869335,
e-mail: miranda.wiegers@gmail.com
Voor Meerssen: Dré Knols, tel. 043- 3642783,
e-mail: ajfknols@home.nl
Voor Eijsden-Margraten:
Els Damsma, tel. 043-4072579,
e-mail: heerko-els@planet.nl

Er zal gebruik worden gemaakt van digitale
mogelijkheden, o.a. het Mijn Welzorg-account.
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Onze fotografe Marjo Le Comte ging in haar scootmobiel op reis
met de trein van Arriva. Ze vertrok vanuit Maastricht.

Het Centaal Station is zeer toegankelijk.

Niet vergeten in te checken!
Dat gaat goed.

Ook de kaartjesautomaat is binnen
handbereik.

Dankzij de uitklapbare drempel rijdt
Marjo handig de trein in.

Met de lift naar het juiste perron.

Het fluitje klinkt en we zijn op weg!
Prima plekje zo bij het raam.

Het zit erop. Marjo heeft genoten van de treinreis.
Vergeet je niet uit te checken?
10

Fotografie: Rogier Austin
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GEHANDICAPTENORGAINISATIE
MEERSSEN

FI ETS MAATJ E S

Gezellig even een stukje
eropuit met de fiets. Het
is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Voor
mensen die niet zo
gemakkelijk zelf op de
tweewieler springen, is nu
het project Fietsmaatjes.
Hoe het begon en wat
het is
Het idee van Fietsmaatjes komt
oorspronkelijk uit Sassenheim.
Daar is het in 2012 ontstaan.
Dit project maakt fietsen
voor iedereen mogelijk door
vrijwilligers te koppelen aan
gasten die niet meer zelfstandig
kunnen fietsen. Samen maken
zij heerlijke fietstochten op
een duofiets met elektrische

trapondersteuning. Zo genieten
ze van onderlinge gesprekken,
de omgeving en zijn ze lekker
in beweging. Gezond en
gezellig! In totaal fietsen er
in Nederland meer dan 1500
gasten met evenveel vrijwilligers
op de vele duofietsen.

Nu met corona-scherm
Tijdens corona ontstond het
idee van het corona-scherm.
De veiligheid van de gasten
en vrijwilligers staat immers
voorop. De lokale Fietsmaatjes
organisaties hebben voor
hun corona-maatregelen
deskundig advies ingewonnen.
Dat heeft er onder andere
toe geleid dat er gefietst
wordt met een transparant
coronascherm. Zo kan er
toch veilig gefietst worden.

Ik wil ook wel fietsen!
Wilt u meefietsen op een
duofiets, als gast of als
vrijwilliger? Of wilt u zich als
duo opgeven, bijvoorbeeld
met een familielid, goede
buur of vriend? Zoek dan
op de website van www.
fietsmaatjes.nl de dichtstbijzijnde
locatie en geef u op.

Fietsmaatjes EijsdenMargraten
In Limburg zijn in de gemeente
Eijsden-Margraten inmiddels
twee duo-fietsen aangeschaft.
Mede dankzij een bijdrage van
het Elisabeth Strouven Fonds.
Er zijn meer dan 20 vrijwilligers
die graag mee op pad gaan.
Voor deze vrijwilligers geeft
het veel voldoening en zijn ze
tegelijkertijd sportief bezig.
Voor gasten voelt het soms
als vakantie en kunnen ze
eindelijk weer lekker fietsen.
Op www.
fietsmaatjeseijsdenmargraten.nl
leest u meer over dit initiatief.
Aanmelden als gast of
vrijwilliger? Dan kan!
Contactgegevens:
Stichting Fietsmaatjes
Eijsden-Margraten
Stationsplein 4
6245AE Eijsden
Telefoon: 06 25108588

Fietsmaatjes Maastricht
In Maastricht is Stichting Samen
Onbeperkt druk bezig om
een of meerdere duofietsen
aan te schaffen, zodat ook
hier mensen heerlijk kunnen
genieten van de omgeving.
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SV M E E R SS E N G-TEAM 5 JAAR
Door: Leroy Verhoeven en Jef Claessens

In 2016 werd door onze huidige voorzitter,
Leroy Verhoeven, tijdens een GOMbestuursvergadering het idee geopperd
om een voetbal G-team op te richten
in de gemeente. Vanaf het begin stond
het bestuur van de GOM hier volledig
achter. We zijn inmiddels vijf jaar verder.

Van start!
Op dinsdag 6 september 2016 was het eindelijk
zover: de eerste training van het G-team
kon beginnen met 11 spelers, waarvan er nu
nog steeds 5 bij het team spelen. Het eerste
half jaar heeft het G-team alleen getraind,
waarna het G-team in het voorjaar van 2017
uiteindelijk met de competitie is gestart.

Hoe het begon

In de afgelopen jaren zijn er leuke momenten
geweest in de competitiewedstrijden en
toernooien zoals bij EHC in Hoensbroek. Er
zijn ook vriendschappen ontstaan. De spelers
verheugen zich nog steeds op elke training. Het
team is gegroeid en gekrompen, maar bestaat
nu uit 17 spelers en 5 trainers. Uiteindelijk staat
het G-team ook bekend als het gezelligste team
van SV Meerssen. Waar in het begin nog huiverig
werd gedacht over een G-team, is het nu volledig
opgenomen in de club en de gemeente. Het
G-team is hierdoor niet meer weg te denken uit
onze gemeenschap. Op naar het 2de lustrum!

Er werd een plan gemaakt waarin onder
anderen de financiering stond. Hoe kwamen
we aan een trainer en voetbaltenue ‘s, wat
werden de clubkleuren en het belangrijkste:
bij welke club konden we onderdak vinden?
Uiteindelijk viel de keuze op SV Meerssen.

In gesprek
In het voorjaar van 2016 begonnen de gesprekken
met het bestuur van SV Meerssen. Eerst was
men nog onwennig bij het idee van een G-team,
omdat ze dachten dat er aanpassingen moesten
komen. Maar al snel omarmde iedereen het
idee en stond SV Meerssen er volledig achter.

Teamfoto G-team

Flyeren
Vanuit het bestuur van SV
Meerssen was Hub Meulenberg
een van de kartrekkers
binnen de club. Nadat er een
akkoord was, begon Leroy
met het bekendmaken van
het G-team. Dat deed hij
door te flyeren, waarbij de
toenmalige wethouder van
de gemeente Meerssen de
eerste flyer in ontvangst
nam om spelers te werven.
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PLATFOR M Z E M VI E RT ALS NOG 25-JAR IG B E STAAN
Door: Els Damsma-Nijland, Fotografie: Marjo le Comte

Eindelijk konden we weer bij elkaar
komen. We hadden nog iets te vieren:
Platform ZEM bestond vorig jaar 25 jaar.
Het bestuur nodigde iedereen van de
achterban uit voor een feestmiddag.
Eén vond plaats op 9 oktober in het
gemeenschapshuis in Cadier en Keer en
één zal in maart 2022 in Eijsden zijn.

Piatek vindt het belangrijk om in contact te blijven.
Hij feliciteert ons, mede namens wethouder
Custers, en spreekt het voornemen uit om met
elkaar in contact te blijven. Aan alle bestuursleden
overhandigt hij een attentie van de gemeente.

Feest met muziek

Toegankelijkheid
Eén van de nieuwe bestuursleden, John Bergs,
heeft de werkgroep Toegankelijkheid nieuw leven
ingeblazen. Hij nam de aanwezigen mee in zijn
verhaal en maakte duidelijk dat toegankelijkheid
te maken heeft met bijna alle aspecten van
het dagelijks leven. Er is op dat gebied nog
een wereld te winnen. Dus nodigde hij mensen
uit om mee te doen in de werkgroep. Ook
om in ieder dorp ogen en oren te hebben.

Feestmiddag in het Keerhoes
Ruim voor tijd mochten we de eerste genodigden
verwelkomen. Koffie, thee en cake stonden klaar.
Oud-voorzitter Jurgen Mingels trad op als
ceremoniemeester. Nadat hij iedereen had
verwelkomd nodigde hij zijn opvolgster, Els
Damsma, uit als eerste spreker. Zij noemde de
uitdagingen van het Platform door de jaren.

Genoeg gepraat. Tijd voor koffie, thee en vla.
Tijd voor muziek. Onze troubadour Laur Rutten
laat alvast zijn gitaar horen. De gebeurtenissen
waarover hij zingt zijn voor het publiek
herkenbaar en dierbaar. Uit zijn toelichtingen
blijkt dat hij goed heeft meegeluisterd, toen
we de wethouder lieten weten waar nog wat
te verbeteren is. We zingen met z’n allen
mee met Geneet van ‘t laeve en ook met het
verzoeknummer van onze fantastische gastvrouw
deze middag: Wie iech nog e jungske waor.
Dank voor wie kwamen en speciaal dank voor
de geweldige verzorging van deze middag.

De zegeningen van de computer
Wie er mee om kan gaan is er blij mee. Anderen
mopperen collectief over de onbegrijpelijkheid.
Anneke Berendsen van Seniorweb weet goed hoe
mensen beter mee kunnen doen als ze de weg
kunnen vinden op internet. Daarmee kunnen ze
informatie vinden en benutten die voor hun van
belang is. Een aantal aanwezigen wilde graag
meer weten over het aanbod van Seniorweb.
Zij konden de folders daarover meenemen.

Wethouder Piatek: Lastig maar
nuttig
Als laatste spreker deze middag, kondigde de
ceremoniemeester wethouder Piatek aan. We zijn
blij dat de wethouder op onze uitnodiging inging,
want om echt iets klaar te krijgen moeten we wel
samenwerken met de gemeente. De wethouder
gaf aan dat de gemeente zich gelukkig prijst met
zo’n actief Platform. Hij beschouwt het als een
goede aanvulling op de inbreng van de Adviesraad
Sociaal Domein, omdat het Platform meer opvangt
over hoe de acties van de gemeente uitpakken
voor de mensen die een beroep doen op de Wmo.

De samenwerking met de gemeente en het
belang van vrijwilligers die op veel manieren
hun steentje hebben bijdragen en nog bijdragen.
Ze benadrukte dat het Platform alleen kan
functioneren als mensen hun ervaringen met
elkaar willen delen. En met het bestuur natuurlijk.
Tegen de aanwezigen zei ze: “Jullie zijn onze
inspiratiebron, onze denktank, onze klokkenluider.
Jullie zijn de reden van ons bestaan.” Tenslotte
riep ze op om mee te gaan doen in een werkgroep,
als contactpersoon of bestuurslid. En ze stelde
de andere leden van het bestuur voor.

Sjtepke truk en Stichting Jambo Hakuna Matata
In de loop van de tijd heeft troubadour Laur veel liedjes geschreven en gezongen.
Achter ieder liedje zit een verhaal. Die verhalen zijn nu bijeengebracht in een
boek met de titel Sjtepke truk . Dit boek is – samen met de c.d.’s waar de liedjes
op staan – te koop. De opbrengst gaat in zijn geheel naar de Stichting Jambo
Hakuna Matata. Al vele jaren is Laur nauw verbonden aan deze stichting, die
vooral actief is in Kenia. Hij is er vaak. Natuurlijk maakt hij daar ook muziek.
De missie en het doel en van de stichting Jambo Hakuna Matata is ondersteuning
van projecten voor kansarme kinderen en gehandicapten in Afrika en in het
bijzonder in Kenia. Hun projecten zijn in en rondom de stad Nyeri, ongeveer
150 km ten noorden van de hoofdstad Nairobi en worden uitgevoerd door
Nederlandse vrijwilligers samen met Keniaanse medewerkers

Reacties uit de zaal
Er zijn heel wat opmerkingen over concrete
toegankelijkheidsproblemen. We zullen ze
verzamelen en op de agenda zetten voor
het volgende overleg met de wethouder.
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VE I LIG H E I D
Telefonische babbeltruc

MAAK HET OPLICHTERS NIET TE
GEMAKKELIJK

Ook via de telefoon kunnen oplichters u
benaderen. De beller doet zich voor als de bank
of een andere belangrijke organisatie. Zij proberen
u te overtuigen om direct geld over te maken
of ze proberen belangrijke informatie bij u los
te krijgen zoals uw inloggegevens, pincodes of
beveiligingscodes. Soms wordt zelfs gevraagd
om direct toegang te geven tot uw computer.

Oplichters zijn van alle tijden. In deze snel
voortschrijdende technologie wordt het
steeds moeilijker hen tegen te houden.
Nepaccounts via WhatsApp of pincodes
en pasjes proberen te stelen. En gewiekste
babbeltrucks om je je geld af te troggelen.
Het wordt echt heel overtuigend gedaan.
In dit artikel leest u hier meer over.

LET OP: Banken en andere organisaties zullen
NOOIT om dit soort informatie aan u vragen.

Fraude via WhatsApp
Babbeltrucs

Via apps, zoals bijvoorbeeld WhatsApp of sms,
communiceren we tegenwoordig veel met elkaar.
Maar oplichters maken hier ook gebruik van.
Ze proberen geld van u af te troggelen door
zich voor te doen als een bekende van u.

De babbeltruc is een vorm van oplichting die
in vele vormen voorkomt. De meest bekende
is dat een oplichter bij u aanbelt en met een
smoes probeert binnen te komen. Het kan zijn
dat ze graag gebruik maken van uw toilet, of
een glaasje water vragen. Vaak zijn ze met z’n
tweeën, zodat de één u kan afleiden en de ander
de diefstal kan plegen. Ook kan de oplichter
zich voordoen als iemand anders. Bijvoorbeeld
als monteur of iemand van de thuiszorg. Vaak
komen ze betrouwbaar over, omdat zij het
uniform dragen van het betreffende bedrijf.

Phishing
U heeft er misschien wel eens van gehoord of
over gelezen. In een bericht (bijvoorbeeld een
sms of e-mail) wordt gevraagd om te klikken
op een link of om in te loggen. Die link kan
bijvoorbeeld leiden naar een valse website

van een bank, waarin u gevraagd wordt om
uw gegevens in te vullen. Op deze manier
proberen internetcriminelen toegang te krijgen
tot uw computer of persoonlijke gegevens.
Deze manier om gegevens te achterhalen heet
phishing (letterlijk: ‘hengelen’) als het gaat om
e-mailberichten. Als dergelijke berichten via sms
worden verzonden, wordt dat smishing genoemd.
Met die gegevens kunnen internetcriminelen
u vervolgens veel geld afhandig maken.

Fraude via de telefoon
Bij de helpdeskfraude (ook wel Tech Support Scam
genoemd) gaat het er meestal om dat u zomaar
gebeld wordt door iemand die zich voordoet als
medewerker van een helpdesk. Deze oplichter
vertelt u dat er problemen zijn op uw computer
en dringt erop aan snel maatregelen te nemen
om het te verhelpen en grote(re) problemen te
voorkomen. De oplichter wil u natuurlijk helpen,
alleen moet daar wel voor betaald worden.

Oplichting via de computer

of bankaccount en vraagt u om geld over te
maken naar een zogenaamde kluisrekening of
veilige rekening. Ook kan de oplichter vragen
om privé-gegevens of inloggegevens.

Een ander voorbeeld is een pop-up in
het scherm met de waarschuwing dat uw
computer is geïnfecteerd met een virus en een
telefoonnummer waarnaar u moet bellen. De
oplichter vraagt of u hem toegang wil geven
tot uw computer om het probleem ‘op te
lossen’. Vervolgens wordt dan een ongewenst
programma geïnstalleerd, waardoor hij mee kan
kijken met uw computer. Nadat het zogenaamde
probleem is opgelost, wordt om geld gevraagd.
Daarvoor moet u inloggen in uw bankomgeving.
De oplichter kijkt mee en past ongezien het te
betalen bedrag aan naar een veel hoger bedrag.

Wachtwoorden
Om in te loggen op apparaten of accounts zijn
wachtwoorden nodig. Eigenlijk is een wachtwoord
de sleutel van uw digitale voordeur. Online
criminelen zijn als het ware online inbrekers die
uw wachtwoord kunnen kraken of bemachtigen
met een slimme truc. Een makkelijk te onthouden
wachtwoord voor u is een makkelijk wachtwoord
voor de crimineel. Een wachtwoord met zes
tekens, heeft hij binnen drie seconden gekraakt.
Met uw wachtwoord kan de crimineel inloggen
en zo uw gegevens stelen. Bijvoorbeeld door
iets te kopen op een webwinkel, waarvoor
u de kosten betaalt. Maak daarom sterke
wachtwoorden. Hoe langer, hoe beter.

Spoofing
Bij spoofing wordt er een trucje gebruikt om
een andere identiteit aan te nemen. Spoofing
betekent letterlijk ‘nabootsen’. De oplichter kan
zich telefonisch voordoen als iemand van uw bank.
Het telefoonnummer manipuleert hij, waardoor
ook daadwerkelijk het telefoonnummer van de
bank op uw telefoon verschijnt. De oplichter
zegt dat er wat mis is met uw betaalrekening
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Deze tekst is gebaseerd op de folder
over veiligheid van het Ministerie
van Justitie en Veiligheid.
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Hoe zorg ik voor een goede toegankelijkheid?
Door: Jef Claessens

In de vorige Inzicht (nummer 1, jaargang
2021) gingen we in op het zorgen
voor goede toegankelijkheid.
We waren toen gebleven bij bouwen.
Met dit onderdeel gaan we nu verder.

worden, worden gefinancierd. Daarnaast is ook
een jaarlijks budget nodig voor het toegankelijk
maken van bestaande gebouwen. De keuze
welke straten en gebouwen wordt bij voorkeur
bepaald in overleg met belangenorganisaties.

Blijf in gesprek
Belangrijk is om met gemeente,
opdrachtgevers en ontwerpers
in gesprek te blijven over het
Internationaal Toegankelijkheidssymbool. In vijf jaar kan immers veel veranderen
aan een gebouw of omgeving.

Toegankelijkheid van informatie
Is de informatie in openbare gebouwen
toegankelijk genoeg? Ga bijvoorbeeld naar
de plaatselijke supermarkten en wijkcentra
en bekijk of de aanduidingen voor iedereen
begrijpelijk zijn. Ga vervolgens het gesprek
aan. Maak uw wensen kenbaar en geef tips.

Ervaar het zelf
Laat ambtenaren, gemeenteraadsleden en
wethouders zelf ondervinden hoe toegankelijk
de gemeente is. Door hen bijvoorbeeld in
een rolstoel te laten plaatsnemen, met een
rollator te laten lopen, een binddoek voor te
doen en met een witte stok te laten lopen.

Lokale media
Neem contact op met de lokale media om
tips te geven hoe men programma’s voor
mensen met een beperking geschikt maakt.
Stimuleer dat de gemeentelijke website het
waarmerk krijg van drempelvrij. De gemeente
kan in haar subsidievoorwaarden opnemen
dat websites van gesubsidieerde organisaties
ook over dit waarmerk beschikken.

Inventariseer
Maak een inventarisatie van ontoegankelijke
gebouwen en openbare ruimtes. Bied dit bij de
gemeente aan. Leg schriftelijk vast of er
verbeteringen worden aangebracht.

Schriftelijke informatie
Bepleit bij de gemeente en andere organisaties
dat zij hun schriftelijke informatie voor burgers
schrijven in eenvoudig taalgebruik. Belangrijk
is dat teksten worden voorgelegd aan een
panel dat de informatie toetst op geschiktheid
voor mensen met een beperking. U kunt als
organisatie aanbieden dat als taak op te nemen.

Handboek Inrichting Openbare Ruimte
Veel gemeenten hebben een Handboek Inrichting
Openbare Ruimte. Mogelijk biedt dit aanknopingspunten voor het stimuleren van de toegankelijkheid.
Verkeerscommissie
Vaak hebben gemeenten een ambtelijke
verkeerscommissie, waarin deskundigen rondom
openbare ruimte zitten en advies uitbrengen
over plannen. Maak hier gebruik van.

Stichting Samen Onbeperkt Spreekuur
Meldpunt Zorg en Welzijn
Zwanenstraat 4 | 6211 BN Maastricht
Woensdag en donderdag van 11.30-14.30

Het is niet eenvoudig om in het woud van
loketten de weg te vinden. Bij wie moet u zijn?
De Inzichtwijzer geeft antwoord.
Heeft u informatie of advies over de zorg nodig?
Constateert u eventuele knelpunten of heeft u
ervaring in de zorg en wilt u deze met ons delen?

Wij zouden het op prijs stellen om van te voren
een afspraak te maken voor uw bezoek. Dit kan via
ons e-mail adres: samenonbeperkt@gmail.com
of via ons telefoonnummer 06-83824685
Bereikbaar op woensdag en donderdag
van 11.30-14.30 uur

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

Meerssen

informatie over de Wet Langdurige zorg:
info@burgerkrachtlimburg.nl

Sociaal Team Wmo, Jeugdzorg en participatiewet
Telefoonnumer 12 043 (kies optie 2) op werkdagen
van 9.00-12.00 en ‘s middags alleen bij
spoedgevallen
E-mail: sociaalteam@meerssen.nl

Maastricht - Heuvelland
Spreekuur Arbeidsbeperking en uitkering
Maastricht-Heuvelland

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

Wijk Service Punt Wyckerpoort/Wittevrouwenveld
Voltastraat 50 | Maastricht
Iedere dinsdag 14.00-15.30 uur
Afspreken via 043-7630030

Eijsden-Margraten
Platform Zorgvragers Eijsden-Margraten:
Telefoonnummer: 043-4072579 of 043-4581470
E-mail: info@platformzem.nl | www.platformzem.nl

Wijk Service Punt Manjefiek Malberg
Malbergsingel 70 | Maastricht
Iedere donderdag van 10.00-12.00 uur
Afspreken via 043-7630030

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

Buurtcentrum Mariaberg
Anjelierenstraat 35, Maastricht
Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur
afspreken via 043-7630030

Deze tekst is
gebaseerd op
de publicatie
“Bereikbaarheid,
toegankelijkheid

Gemeentehuis Gulpen
Willem Vliegenstraat 12, Gulpen
iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur
afspreken via 043-4072579

en bruikbaarheid”

Rampenbestrijding
Vraag bij de gemeente of in de plannen
voor rampenbestrijding ook aandacht
wordt besteed aan de uitgankelijkheid van
gebouwen voor mensen met een beperking.

van CVP

De synagoge in
Meerssen, niet
toegankelijk
voor mensen
met een
beperking

Budget
Belangrijk is dat de gemeente jaarlijks budget
reserveert waaruit aanpassingen in straten en
pleinen, die de eerstkomende tijd niet herbestraat
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Maastricht
Teams Wmo, Jeugd en Werk & Inkomen
(Participatie)
Telefoonnummer 14-043 (daarna het keuzemenu
volgen)
Bezoekadres: Randwycksingel 22,
6229 EE Maastricht
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Cliëntondersteuning MEE
Iedereen met vragen over leven met een beperking kan kosteloos bij de cliëntondersteuners van MEE terecht. Het kan gaan om allerlei vragen over zorg, wonen,
onderwijs, vrije tijd, werk en inkomen. Wij bekijken samen met u wat nodig is om
uw vraag op te lossen. U krijgt informatie, advies en praktische ondersteuning
bijvoorbeeld bij het voeren van het keukentafelgesprek.
De medewerkers van MEE zijn goed op de hoogte van wetten en regels zoals de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet
en kennen de wegen in uw regio.
Cliëntondersteuning is onafhankelijk. Uw vraag staat centraal.
MEE biedt cliëntondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen
met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een vorm van autisme, niet aangeboren hersenletsel, een chronische ziekte of een psychische beperking. Professionals, mantelzorgers en familie kunnen ook bij MEE terecht.

Wat MEE nog meer voor u kan doen
Cliëntondersteuning Wet Langdurige Zorg (Wlz)
Integrale Vroeghulp
	Integrale Vroeghulp is bedoeld voor ouders die vermoeden dat hun kind (0 tot
6 jaar) problemen heeft in de ontwikkeling
n	
Informatiebijeenkomsten: Herkennen van en omgaan met mensen met een
(lichte) verstandelijke beperking, een vorm van autisme of niet aangeboren
hersenletsel (NAH)
n	
Cursussen en trainingen: bijvoorbeeld sociale vaardigheidstrainingen, agressie-regulatietrainingen. Cursussen voor broertjes en zusjes van kinderen met
autisme of budgetteringscursussen
n
n

Meer informatie:

meedoen mogelijk maken

neem contact op met het
servicepunt van
MEE Zuid-Limburg: 088-010 22 22
of kijk op onze website:
www.meezuidlimburg.nl

>>> OPROEP <<<
Redacteur gezocht!

Hoofdredacteur gezocht!

Heb jij een vlotte pen en vind je het leuk
om te schrijven over onderwerpen zoals
toegankelijkheid, Wmo en participatie?
Hou je graag interviews en wil je als
vrijwilliger bij onze redactie komen?

Weet jij waar mensen met een beperking mee
te maken krijgen? Ben je op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen rondom regelingen
en initiatieven voor deze doelgroep? Kun je
samenwerken met een enthousiaste groep
vrijwilligers en goed overzicht houden?

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

Naar de wc? Kijk op de
HogeNood-app voor het
dichtstbijzijnde openbare toilet!
De HogeNood-app is een applicatie
voor op uw mobiele telefoon waarmee
u het dichtstbijzijnde openbare toilet
of semi-openbare toilet kunt vinden.
In de app staan toiletten van meer
dan 9.500 gecontroleerde locaties.
De toiletten worden beoordeeld, de
afstand staat erbij en welke faciliteiten
er zijn. U kunt ook zien of het toilet
toegankelijk is voor mensen met
een rolstoel of scootmobiel.
De HogeNood-app kunt u downloaden
via de App Store of Google play.

