
Toegankelijkheid

Portret van Maria Aarts-Daniels 

14 De magische Lourdes-Santiago Bedevaart

In gesprek met Huup Peters

Column Caroline van Heugten
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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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EVEN VOORSTELLEN...
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2. Contact, gedicht Ad Frijns

3. Inhoudsopgave, even voorstellen

4. en 5. Toegankelijkheid

6.,7. en 8. In gesprek met Huup Peters

 

9. Nieuwe locatie Stichting Samen Onbeperkt

10. en 11. Column Caroline van Heugten

12. Lokaal Margraten PZEM: In memoriam Henny 

Vaessen 

13. Lokaal Meerssen GOM: Een heerlijke wande-

ling met de GOM 

14. De magische Lourdes-Santiago Bedevaart

15. “Hallo! Zijn wij uw nieuwe collega’s?”

16. Portret van een mensenbeest 

17. Maar één invalidenparkeerplaats bij de kerk 

in Margraten 

18. Column Jan in de Wind

19. Inzichtwijzer, colofon

20. Advertenties en berichtgeving

Begeleiding bij de fysiotherapeut

Bij de fysiotherapeut onder behandeling
Dit is wél iets meer dan een gezonde wandeling

Tweemaal in de week, een vaste structuur
Training met een onbepaalde geldigheidsduur

Een aantal toestellen intensief geprobeerd
Daarna weer een dag “uitgerangeerd”

Na herstel opnieuw aan de slag
Tweemaal in de week de vaste trainingsdag

Begeleiding, prettig en intensief
Een spierpijntje nemen we dan “voor lief”

Ook humor hoort er bij een training bij
Beweging maakt de mens toch blij

Arm, been en buikspieren om beurten rekken
Daarna terug en de spieren weer strekken

Na iedere oefening even rust
Volgens de fysiotherapeut een absolute “must”

De  “cooling down” na een uur sport
De “vinkjes” ingevuld op het controle-rapport

Na afloop nog een korte evaluatie
Het bespreken van alweer een prestatie

Door: Ad Frijns



   

Door: Wiel Buijs 

De werkgroep Toegankelijk 
Maastricht van Samen Onbeperkt 
is begin oktober 2018 gestart met 
de cursus ‘Meten van Gebouwen’. 
Onder begeleiding van onze 
toegankelijkheidsadviseur Theo 
Brüll leren de 15 enthousiaste 
deelnemers over alle aspecten 
die een rol spelen bij de 
bereikbaarheid, toegankelijk en 
bruikbaarheid van gebouwen. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
de afmetingen van deuren, 
doorgangen, toiletten, 
hellingbanen, trappen en liften. 
Voor blinden en slechtzienden 
wordt de lichtinval en lichtsterkte 
gemeten en gekeken of er 
voldoende markeringen zijn. 
Er wordt gemeten volgens de 
richtlijnen van de Integrale 
Toegankelijkheid Standaard (ITS).

Door: Jef Claessens

Toegankelijkheid is een groot goed 
dat gekoesterd moet worden. 
Vooral voor de mensen met een 
functiebeperking. Al gauw wordt 
gedacht dat het om een kleine 
groep gaat. Niets is minder waar.  
In Nederland hebben ruim 1,7 
miljoen kinderen en volwassenen 
een matige of ernstige beperking.  
Dit betekent 1 op de 10 Nederlanders.  
Daarnaast is een grote groep mensen 
(ongeveer 3,6 miljoen) in mindere 
mate beperkt. Ook deze mensen 
hebben het recht om te genieten 
van de gemakken, zoals deze voor 
de valide mensen zijn geregeld. 

  Openbare ruimte 

De toegankelijkheid van de 

openbare ruimte is een belangrijke 

voorwaarde voor ons dagelijks 

functioneren. Toegankelijkheid zegt 

iets over de functionele kwaliteit van 

de woonomgeving en de stedelijke 

inrichting. Om tot een bereikbare en 

bruikbare leefomgeving te komen, 

is het een voorwaarde dat bij het 

ontwerp, de uitvoering en het 

beheer bewust rekening gehouden 

  ITS-richtlijnen

De ITS is een belangrijk 

hulpmiddel bij de beoordeling 

en optimalisering van de 

toegankelijkheid van (publieke) 

gebouwen. Nu Maastricht het VN 

Verdrag Handicap heeft ingevoerd, 

moet toegankelijkheid de norm 

zijn en ontoegankelijkheid een 

uitzondering. De gemeente 

Maastricht heeft daarom extra geld 

vrijgemaakt om publieke gebouwen 

meer toegankelijk te maken.

  Extra geld voor aanpassingen 

Na het volgen van de cursus 

gaan de deelnemers in kleine 

groepjes een aantal publieke 

gebouwen meten. Dit moet 

zorgvuldig gebeuren en alles wordt 

nauwkeurig geregistreerd. Met 

de resultaten gaat de gemeente 

Maastricht in samenwerking met 

werkgroep Toegankelijk Maastricht 

bekijken welke aanpassingen aan 

publieke gebouwen gedaan kunnen 

worden.
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TOEGANKELIJK 
MAASTRICHT 
START NIEUWE 
CURSUS 
‘METEN VAN 
GEBOUWEN’

TOEGANKELIJK-
HEID IS EEN 
GROOT GOED
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Door: Els Damsma

  Een droom ten uitvoer gebracht 

Tandarts Hellebrekers droomde al 

lang van een aangepaste praktijk. 

In een voormalig bankgebouw 

heeft hij deze nu gerealiseerd. Hij 

vindt het belangrijk dat patiënten 

met beperkingen de tandarts ook 

kunnen bezoeken. En dat iedereen 

zich realiseert dat er mensen zijn 

die net dat beetje meer ruimte 

of aanpassingen nodig hebben. 

Hij heeft goed geluisterd naar 

deze patiënten. Hij wil ook nog 

gaan praten met blinden en zich 

oriënteren bij doven. Tijdens ons 

bezoek vroeg hij of wij nog ideeën 

hadden voor verbeteringen. 

  Ruimte en aandacht voor details

Het voormalige bankgebouw 

is zo aangepast dat rolstoelers 

er geen obstakels tegenkomen.  

Invalidenparkeerplaatsen zijn 

gepland. Er komt nog een 

oplaadpunt voor elektrische 

rolstoelen en scootmobielen. 

Het gebouw is licht en schoon, 

de vloertegels lijken glad, maar 

zijn dat juist niet. Dankzij het 

luchtverversingssysteem ruikt het 

overal fris. De toegangsdeur gaat 

automatisch open. De balie heeft een 

TOEGANKELIJKE 
TANDARTSEN-
PRAKTIJK IN 
MHEER

laag gedeelte voor kleine mensen 

en rolstoelers. In de wachtkamer 

staan twee tweezitsbanken. Deze 

zijn makkelijk verrijdbaar en dan 

is er voldoende ruimte voor een 

rolstoel. De toiletruimte is geschikt 

voor rolstoelers. We kijken of je 

vanaf het toilet, en ook vanaf de 

grond, bij het alarmkoord kan. 

Dilemma is: een handendroger of 

handdoekjes? Er is een ruimte om op 

een speciale manier röntgenfoto’s 

te maken, waarbij patiënten met 

kokhalsneigingen geen röntgenfoto 

in hun mond hoeven te houden. 

De behandelkamers zijn perfect 

aangepast. De stoel heeft indeukbare 

bekleding, waardoor iemand met 

een beenbeugel er zonder veel last 

in kan zitten. De apparatuur kan 

verplaatst worden als de patiënt 

in de rolstoel blijft zitten. Er is een 

kantelapparaat in de maak waar 

de rolstoel opgereden kan worden. 

Daarmee kan de patiënt met rolstoel 

en al achterover gekanteld worden.

In deze tandartspraktijk zou zeker 

plaats zijn voor een medewerker die 

zelf een beperking heeft. 

  Goed voorbeeld doet goed   
  volgen?

We hopen van harte dat andere 

praktijken geïnspireerd worden door 

wat hier tot stand is gebracht! 

De klanten zijn er blij mee.  

We wensen tandarts Hellebrekers en 

zijn team veel succes en plezier in 

hun werk.

wordt met toegankelijkheid.  

  Toegankelijkheid is voor iedereen 

Een toegankelijke openbare ruimte 

is door iedereen te bereiken en 

te gebruiken. Toegankelijkheid is 

daarom belangrijk voor iedereen: 

voor ouderen, kinderen, mensen met 

een tijdelijke dan wel permanente 

(lichamelijke) beperking.    

      Toegankelijkheid is eveneens van 

belang voor mensen die iets in hun 

handen hebben waardoor ze minder 

beweeglijk zijn. Zoals mensen 

met een uitgestoken paraplu of 

mensen met een kinderwagen. Ze 

worden allemaal geconfronteerd 

met hindernissen die ze niet of met 

moeite kunnen overbruggen. De een 

wat vaker dan de ander. 

 Agenda 22

Niet voor niets zijn de Verenigde 

Naties in 1993 begonnen aan 

Agenda 22. Deze is in Nederland 

vanaf 16 juli 2016 van kracht. 

Hierin staan 22 standaardregels 

omschreven, zodat de overheid de 

leefsituatie van mensen met een 

beperking moet verbeteren en ze op 

een gestructureerde manier kunnen 

werken aan beleid hieromtrent.

  Meer dan een bouwbesluit

Ik hoor mensen al zeggen dat het 

geregeld is in bijvoorbeeld het 

bouwbesluit. Dit besluit omvat 

de bouwtechnische voorschriften 

waaraan alle bouwwerken zoals 

woningen, winkels, kantoren e.d. 

in Nederland minimaal moeten 

voldoen. Deze eisen hebben 

betrekking op veiligheid, 

gezondheid, bruikbaarheid, 

energiezuinigheid en milieu.  

Maar er is meer nodig om de 

minimaal benodigde kwaliteit te 

bereiken. Denk maar bijvoorbeeld 

aan te hoge dorpels bij winkeldeuren, 

stoepranden die niet zijn verlaagd 

zijn bij zebrapaden. 

Zebrapad waar men is vergeten de stoeprand 

te laten zakken
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DINGEN IN GANG ZETTEN 
EN VERBINDING ZOEKEN In de zeven jaar dat Huup in het bestuur zat, heeft hij 

aandacht besteed aan de voorbereiding van de ratificatie 

van het VN-verdrag. In dat kader werd de lokale Coalitie 

voor Inclusie opgericht. Huup is daar actief bij betrokken. 

De toenmalige wethouder wilde een breed samengestelde 

coalitie om mee te denken bij de uiteindelijke 

implementatie van het VN-verdrag in Maastricht. Het 

betekent een verbreding van het gezichtsveld: er is meer 

aandacht voor niet zichtbare handicaps en bijvoorbeeld 

laag geletterdheid en brede doelgroepen. De groep die 

daaruit is ontstaan is de lokale Coalitie voor Inclusie die dit 

jaar een eigen stichting heeft opgericht: Maastricht voor 

iedereen. Deze functioneert als een informele adviesgroep 

voor College en betrokken ambtenaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huup Peters vertrekt eind 2018 als vice-
voorzitter van Stichting Samen Onbeperkt. 
Hij kondigde dit vertrek al aan in 2016 toen 
de fusie van Platform Gehandicaptenbeleid 
Maastricht met de Stichting Kompas werd 
gerealiseerd, uitmondend in de oprichting van 
de Stichting Samen Onbeperkt.

Een aantal dossiers draagt Huup nu over aan andere actieve 

mensen binnen de Stichting. In 2011 zocht het Platform 

Gehandicaptenbeleid bestuurders. De toenmalige kartrekkers 

zagen de toekomst van het Platform somber in. Zij waren blij 

dat Huup bereid was voorzitter te worden. Vier principes zijn 

voor Huup belangrijk bij de vraag of hij zich wil inzetten voor 

een organisatie:

1. De organisatie moet bij het bepalen van het beleid 

onafhankelijk zijn van overheid, politieke partijen en 

bedrijven.

2. De organisatie is er voor iedereen, welke kleur men ook 

heef, op welke partij men ook stemt, hoe oud of jong, hoe 

gezond of ziek en hoe rijk of arm men ook is.

3. Bundel en verbind krachten die hetzelfde willen.

4. Durf out of the box te denken en te doen. Een organisatie 

is een middel en niet het doel.

In gesprek met Huup Peters
Door: Els Damsma

Er kwam de afgelopen jaren veel af op Stichting Samen 
Onbeperkt: uitbreiding van ‘het sociaal domein’ en 
invoering van de participatiewet. Om beter te kunnen 
functioneren vroeg het bestuur de gemeente om geld 
beschikbaar te stellen voor een coördinatiefunctie. Er is 
daadwerkelijk een coördinatiefunctionaris aangesteld. Het 
is nodig dat het bestuur van Stichting Samen Onbeperkt 
blijft werken aan de ontwikkeling en invulling van deze 
functie en jaarplannen maakt op basis van het beleidsplan. 
Het is en blijft noodzakelijk de brede achterban te 
betrekken bij bijstelling en invulling van het beleidsplan. 
Het gaat om hun participatie.

      Veel tijd en energie is gaan zitten in het verkrijgen 
van een eigen ruimte, waar actieve leden van Stichting 
Samen Onbeperkt kunnen werken en overleggen en 
waar ze bezoekers kunnen ontvangen. Zo’n ruimte 
moet toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar zijn. De 
afgelopen jaren zat de stichting op vijf verschillende 
plekken en had nooit een vaste locatie. Het WIJ (= 
inclusief) gevoel is nauwelijks van de grond gekomen. 
Ook de gemeente worstelt met het overdragen van 
de regie aan burgerinitiatieven. En met het faciliteren 
ervan. Verbinding en bundeling van krachten is nodig. 
Maatschappelijk vastgoed moet ter beschikking komen 
aan burgerinitiatieven.

 

 
 

Ik vraag Huup of hij er weleens van wakker ligt als hetgeen, 

waar hij zich voor heeft ingezet, op dat moment niet van 

de grond komt. Hij zegt: “Als we ons doel bereiken, ben 

ik blij. Als het niet lukt doordat betrokkenen politieke of 

individuele belangen laten prevaleren – ja, dan ben ik boos.” 

      Dat lijkt hem dan echter vooral aan te moedigen 

om die inclusieve samenleving langs andere wegen te 

bewerkstelligen. Nee, op dat gebied zal Huup niet de 

handdoek in de ring gooien.

Dit was eigenlijk al duidelijk bij zijn aantreden. 

Huup heeft na de invoering van de Wmo vier jaar in de 

Wmo-raad gezeten. Eigenlijk vindt hij dat daar mensen 

in moeten zitten, die zelf een beroep doen op de Wmo. 

Ervaringsdeskundigen dienen op alle fronten hun inbreng 

te kunnen geven. Dat brengt hem op het principiële punt 

van de zelf-regie. Huup vindt het belangrijk dat iedereen 

de regie kan hebben over z’n eigen leven. Veel mensen 

met een beperking durven die regie niet te pakken en 

zijn gaan denken dat het beter is om het aan ‘de anderen’ 

(gemeente, professionals) over te laten. Die anderen 

  Blijven werken aan een inclusieve en rechtvaardige  
  samenleving

 2011-2018

07

>>>
Vervolg 
volgende 
pagina



 

 

08

hebben hun eigen belangen. Huup zou graag zien dat 

mensen in een moeilijke positie meer zelf het heft in 

handen nemen. Hij doet van harte mee aan initiatieven 

die dat stimuleren en ondersteunen.  

 

Ja, Huup stopt bij Stichting Samen Onbeperkt. Toch zal 

hij de mensen van de stichting bij allerlei gelegenheden 

blijven ontmoeten, omdat hij betrokken blijft bij veel 

activiteiten met hetzelfde doel: goed leven voor iedereen. 

Maar het gaat niet vanzelf. Er wordt nog te weinig 

integraal, inclusief gedacht.

De gemeente Maastricht wil het VN-verdrag inpassen 

in het beleid. Stichting Samen Onbeperkt is gevraagd 

inspecties te doen. Een groep van ‘inspecteurs’ wordt 

nu getraind. Zij kunnen immers als geen ander aangeven 

wat toegankelijkheid betekent. Om de rapportages 

ook gewicht te geven, is het screeningsinstrument met 

meerdere partijen ontwikkeld om meer maatschappelijk 

draagvlak te krijgen. De uitkomsten mogen niet in een 

la verdwijnen. De gemeente heeft geld gereserveerd 

voor de aanpassing van eigen gebouwen met 

als basis de uitgevoerde inspecties en ingevulde 

screeningsformulieren. Daarmee wordt een stap gezet 

naar integrale benadering van inclusiviteit. Het gaat 

om concreet werk dat ertoe doet. Huup hoopt dat het 

bestuur van Stichting Samen Onbeperkt zijn pleidooi 

zal oppakken om dit soort taken meer als onderneming 
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Tekst: Karin Somers

De dozen zijn uitgepakt, het 
secretariaat en het Meldpunt 
zijn geïnstalleerd. Sinds 1 mei 
zit Stichting Samen Onbeperkt 
(SSO) aan de Zwanenstraat 2 in 
het Boschstraatkwartier. “Een 
vaste plek in de binnenstad was 
voor ons heel belangrijk”, aldus 
voorzitter Peter Vrehen. 

  Samen

“Er is een einde gekomen aan ons 

zwervend bestaan”, lacht Miranda 

Wiegers, lid van het Meldpunt. Na 

Leeuwenborg en COC kan SSO de 

komende drie jaar in het pand van 

BBOOST blijven zitten. “BBOOST 

is het buurtnetwerk van deze wijk”, 

vertelt Peter. “We werken heel prettig 

samen. Zo kunnen we naast ons 

eigen lokaal ook gebruik maken van 

de grote zaal. En we organiseren nu 

al activiteiten samen, zoals kienen 

en een keer per maand samen eten.” 

Op termijn komt ook Tuin op Hoogte 

naar de nieuwe locatie. De netwerken 

voor blinden, Blikopener en Jong 

Belegen, kunnen er vergaderen. Zo is 

alles op één plek. 

  Onbeperkt

“Bij Leeuwenborg kon de regiotaxi 

niet tot aan de deur komen. Dat 

kan hier veel gemakkelijker. Echt 

ideaal!” zegt Miranda. Om ervoor te 

zorgen dat er voldoende rolstoelen 

in het lokaal passen, kunnen de 

opbergmeubels in de grote zaal. 

“Die moeten nog verhuisd worden”, 

vertelt Helma van den Broek, lid van 

het Meldpunt. “Er staan nog twee 

kastjes en enkele rollades op de 

oude locatie.” Alleen het toilet moet 

aangepast worden. “Dat is wel ruim 

genoeg voor een rolstoel, maar er 

zitten geen beugels”, legt Peter uit. 

Ook hierin trekken SSO en BBOOST 

samen op. 

 

  Tevreden

De groep van het Meldpunt is erg 

tevreden met de nieuwe locatie. “We 

kunnen meer continuïteit bieden 

en met het vooruitzicht van drie 

jaar kun je ook iets opbouwen. Het 

voelt nu echt als thuiskomen”, zegt 

Miranda. Peter vult aan: “De creatieve 

activiteiten zullen toenemen, we 

denken na over een opvolger 

van SoepTrien en verschillende 

STICHTING SAMEN 
ONBEPERKT BLIJ 
MET NIEUWE 
LOCATIE

werkgroepen kunnen hier terecht. 

Het wordt een gemêleerd 

gezelschap.” 

 

  Bereikbaar

Wanneer is het spreekuur van 

het Meldpunt? “Op woensdag en 

donderdag van 11.30 tot 14.30” vertelt 

Miranda. Samen met John Starmans 

zit zij tegenwoordig op de oneven 

weken op donderdag van 11.30 tot 

14.30 bij Vegro Thuiszorgwinkel aan 

de Brusselsestraat 148. John: “We 

merken dat mensen ons steeds beter 

weten te vinden. De casuïstiek wordt 

alsmaar complexer, maar wij kunnen 

de tijd nemen voor mensen. En we 

werken heel fijn samen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart en route naar de Zwanenstraat 2

 
SINT TEUNISSTRAAT

te organiseren en een ‘ondernemingsplan’ te maken en 

brede coalities daarvoor aan te gaan.

Huup heeft mee aan de wieg gestaan van de coöperatie 

Wij Zelf in Maastricht. Steeds gaat het erom dat de 

mensen voor wie het belangrijk is erbij worden betrokken 

– zowel zorgvragers als zorgaanbieders. Inmiddels is dit 

initiatief van de baan, maar het gedachtengoed natuurlijk 

niet. Huup blijft zich inzetten voor het ontwikkelen van 

initiatieven op basis van samen bepalen, samen doen en 

samen de vruchten plukken.

 

Een advies dat Huup de gemeente zou willen geven: 
 
maak het inzetten en betalen 
van vrijwilligers mogelijk. 
Gebruik daar bijvoorbeeld 
tendergelden voor.  
      En creëer perspectief 
dat vrijwilligerswerk kan 
uitgroeien tot betaalde 
banen. Daarmee verzilver 
je maatschappelijke 
waardecreatie. 

  Door doen
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WEER GOED ZIEN? 
IK WEET HET NIET

Tekst: Caroline van Heugten | Foto’s: Velma Solomons

Ik ben slechtziend sinds mijn elfde. Ongeveer. Ik 
weet het niet precies, want mijn gezichtsvermogen 
ging heel langzaam achteruit tot het op een dag 
opviel en ik naar de oogarts moest. Het duurde 
daarna nog zo’n 12 jaar voordat mijn oogziekte een 
naam kreeg. Maar dat doet er niet zoveel toe voor 
wat ik u wil vertellen. 
 
Mijn visuele handicap is chronisch en dat betekent dat het 

niet te genezen of te behandelen valt. De oogarts zegt 

dan “Er is niets aan te doen, u moet er maar mee leren 

leven”.  Ik vind dat niet zo’n prettig uitgangspunt en het is 

bovendien ook niet waar. De waarheid is namelijk “Ik (de 

oogheelkunde) kan niets voor u doen, maar er zijn vele 

mogelijkheden om u te helpen ermee te leren leven.” Dat 

klinkt toch al een stuk vriendelijker? En stemt mij geruster, 

omdat er dus allerlei oplossingen zijn voor mijn problemen 

in het dagelijks leven. Die oplossingen heb ik gevonden 

in de vorm van diverse hulpmiddelen en steun door mijn 

omgeving. Zo weet iedereen die wel eens met mij uit eten 

gaat dat ze dan de menukaart aan mij moeten voorlezen en 

dat doen ze graag.  

 

Ik stelde me laatst voor dat bij een controle de oogarts 

zou zeggen dat er een nieuwe behandeling is. Dat deze 

behandeling nog in een pril stadium van ontwikkeling is, 

maar dat ik dat wel zou kunnen uitproberen. Ik zou dan hun 

proefkonijn zijn. Zou ik dat willen? 

Nieuwe behandelingen kunnen mislukken. Nu weet ik wat ik 

heb. Ik zie dan niet veel, maar dat is wel alles wat ik heb en 

dat wil ik zeker niet kwijt. Het wordt dan een soort loterij: 

als ik meedoe heb ik kans op de hoofdprijs: weer goed 

kunnen zien. Maar de kans is groter dat ik niets win en mijn 

inleg kwijt ben: dan zie ik misschien nog minder dan nu. 

Alleen al daarom zou ik het niet durven. 

Veel belangrijker: mijn hele identiteit hangt samen met mijn 

visuele handicap. Ik ben deels geworden wie ik ben doordat 

ik zo weinig zie. Zo ben ik iemand die snel op anderen 

afstapt. Ik ben assertief, want ik heb soms hulp nodig. Als 

er iemand boos naar me kijkt, zie ik het toch niet. Ik geef 

vaak presentaties voor een groot publiek, maar het maakt 

mij niet uit of er 50 of 500 mensen in de zaal zitten. Ik zie 

alleen de eerste rij.  

Ik geniet enorm van de natuur. Maar dan vooral op mijn 

manier, niet perse met mijn ogen. Elk jaargetijde ruikt 

anders. De geur van de winterse vrieskou wordt verruild 

door frisse lentegeuren. De zomer ruikt naar vers gemaaid 

gras en gaat over in de wat muffige geur van natte bladeren 

in de herfst. De geluiden zijn ook telkens anders. Als ik ‘s 

ochtend wakker wordt, weet ik al meteen welk seizoen 

het is. Een pak sneeuw en dikke mist zorgen voor een 

geluidloze ochtend, terwijl de lente zich aankondigt met 

fluitende vogeltjes.  

In mijn fantasie dat ik weer goed zou kunnen zien, zou ik 

stoppen met werken. Dat klinkt vast vreemd. Ik werk nu 

fulltime en dat is best zwaar met mijn gezichtsvermogen 

dus het zou juist gemakkelijker moeten worden als ik goed 

zou zien. Maar wat valt er dan te zien? Ik heb een baan 

waarin ik veel moet lezen en dat wordt er niet mooier op, 

alleen maar duidelijker. Daar win ik dus niet zoveel mee. 

 

De natuur door andere ogen lijkt me fantastisch. Als ik 

goed zou kunnen zien, wil ik elke wandeling die ik ooit heb 

gemaakt opnieuw lopen. Dan zou ik de eekhoorns in de 

bomen zien. De vogeltjes niet alleen door hun lied kunnen 

onderscheiden, maar ook door hun kleuren en de vorm 

van hun snavel. Bloemen zouden er in nog meer soorten 

zijn dan alleen witte of gele. Ik zou helemaal geen tijd meer 

hebben om te werken! 

Maar uitkeringen zijn er natuurlijk niet voor mensen die 

van ziek naar gezond gaan. Dus ik zou wel moeten blijven 

werken. En misschien wordt ik dan ook wel verlegen, 

omdat ik kan zien hoe mensen reageren als ik iets vertel, 

presenteer of vraag. Zou ik dat allemaal wel willen?

Ik weet nu wie ik ben, wat ik kan en waar ik voor sta. Ik ben 

gelukkig zoals ik ben.  



12

Door: Els Damsma 

Henny is geboren en getogen in Cadier en Keer. 
Hij was betrokken bij het dorp en kende (bijna) 
alle Keerdenaren. Hij was actief lid en later ook 
commandant  van de vrijwillige brandweer. Een 
noodlottige val tijdens een oefening maakte hem 
van de ene op de andere dag tot een gehandicapte. 
De dwarslaesie betekende echter niet dat hij verder 
thuis zat. Na z’n revalidatie zagen we hem met 
z’n scootmobiel door het dorp rijden en hij reed 
een tijd lang ook in een aangepaste auto met een 
hefkraantje er op. Daarmee kon hij zelf z’n rolstoel  
er af en er op tillen en de transfer maken. 
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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!!!

JemJam
Hij richtte een club op voor jongeren met een handicap en 

vond daarvoor genoeg vrijwilligers. In 2002 ging JemJam 

(Jongens En Meisjes Jongeren Activiteiten Margraten) 

van start. Nog steeds komen iedere laatste zaterdag van 

de maand zo’n 16 meervoudig gehandicapte jongeren uit 

de hele gemeente enthousiast naar ‘hun club’. Net zo veel  

enthousiaste vrijwilligers staan dan klaar om er steeds voor 

iedereen een fijne dag van te maken. De club mag zich 

verheugen in veel goodwill vanuit andere lokale clubs en 

particulieren, die ieder op eigen manier bijdragen aan het 

succes.

Inzet voor het Platform
Toen we Henny vroegen om in het bestuur van het 

Platform te komen zei hij overtuigd “Ja, daar wil ik me wel 

voor inzetten”. Hij kon als geen ander aangeven waar de 

toegankelijkheid te wensen over liet.

     De laatste 10 jaar werd de wereld, waarin hij zich kon 

bewegen, eerst teruggebracht tot rondom zijn huis, 

toen hij nog een uur per dag met z’n scootmobiel naar 

buiten mocht. Uiteindelijk leidden bijkomende kwalen en 

doorligplekken tot geregelde ziekenhuisopnames en een 

gekluisterd zijn aan het bed. De verzorging was intensief. 

Zijn vrouw deed jarenlang het onmogelijke, maar moest 

dat uiteindelijk uit handen geven. 

Betrokken
Tot het eind toe hield Henny het nieuws uit het dorp 

goed bij en had hij vaste afspraken met mensen waarmee 

hij kaartte en stambomen uitwerkte. Zijn zoon en 

kleindochter liepen dagelijks in en uit. Henny bleef ook 

betrokken bij het Platform en bij JemJam. Hij wilde precies 

weten wat er zoal gedaan werd. 

     Het bericht van z’n overlijden op 1 juli van dit jaar 

kwam toch nog onverwacht: steeds was hij na een 

ziekenhuisopname weer naar huis gekomen. Nu niet.

Dankbaar
Henny’s positieve houding, zelfs toen hij zo afhankelijk 

was, hebben we met bewondering ervaren. Zijn inzet is 

een voorbeeld voor velen. We zijn dankbaar dat we hem 

zo lang in ons midden hebben mogen hebben. 

IN MEMORIAM  
HENNY VAESSEN

PZEM kan alleen opkomen voor de belangen van 
mensen zoals u, als we weten wat voor u belangrijk is.

Bel, mail of schrijf ons tel. 043-4581470 of 043-
4072579; secretariaat@platformzem.nl;
President Kennedystraat 65, 6269 CB Margraten.

Een heerlijke wandeling met de GOM

Door: Jef Claessens

Geschiedenis 

7 mei was een prachtige dag. We kwamen bij elkaar in 

café ‘de Keizer’, een horecagelegenheid aan de Markt in 

Meerssen. Daar werd begonnen met een stuk cake en wat 

te drinken. Daarna startte de wandeling met 14 personen. 

Vanaf de Markt werd stilgehouden bij het Gemeentehuis, 

waar we een uitleg kregen van IVN, over het bronzen 

vierluik aan de gevel. 

Ook bij het 

proosdijpark werd 

tekst en uitleg 

gegeven over diverse 

bezienswaardigheden 

zoals de vijver, 

Gloriētte en boven-

doorgang. Waarom 

deze tot stand is 

gekomen? En wat is 

de afkomst van het 

materiaal, waarvan 

is het gemaakt? 

Hierna werd de tocht 
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                GEHANDICAPTEN ORGANISATIE MEERSSEN

Op 7 en 14 mei 2018 stonden in ons programma 
twee wandelingen gepland. Voor 7 mei een 
korte wandeling voor mensen die gebruik maken 
van een rollator en op 14 mei voor mensen 
met een scootmobiel. De wandelingen werden 
georganiseerd door de GOM in samenwerking met 
IVN Meerssen.

voortgezet naar de Basiliek. We stonden stil bij de 

historie, de bouw en de reden waarom Meerssen zo’n 

groot kerkgebouw heeft.

     De tocht werd afgesloten bij de ‘de Keizer’ met het 

nuttige van een consumptie en een stukje cake. Iedereen 

was enthousiast en we kregen vragen wanneer de 

volgende wandeling stond ingepland. 

Ontspanning 

14 mei was eveneens een stralende dag en 14 mensen 

gingen mee op pad. We begonnen op de Markt en 

gingen richting het Gemeentehuis, het Proosdijpark en 

vervolgens richting de Jodenbegraafplaats. Tijdens dit 

stuk werd stilgestaan bij historische gebouwen waarover 

de mensen van IVN interessante verhalen vertelden. Er 

werd aandachtig geluisterd. 

Vanaf hier gingen we richting de oude oliemolen in 

Rothem, met haar rijke geschiedenis. Het was warm en 

daarom gingen we naar uitspanning ‘de Nachtegaal’ Na 

een welkome consumptie gingen we verder over het 

Gemeentebroek richting de Basiliek. Onderweg kregen 

we nog een interessante uiteenzetting met gedetailleerde 

bijzonderheden over het protestants kerkje.

     Uiteindelijk gingen we naar ‘de Keizer’ waar we nog 

konden nagenieten onder het genot van een consumptie 

en wat lekkers. Iedereen was enthousiast en had liever 

gezien dat de volgende wandeling een maand later was 

dan de nu geplande wandeling volgende jaar.

 
Deelnemers bedankt voor jullie deelname!
Als bestuur van de GOM willen wij IVN Meerssen van 

harte bedanken voor hun belangeloze medewerking, 

eveneens de sponsor en bakster van de cakes: de heer 

en mevrouw Verhoeven. Nogmaals hartelijk dank, zonder 

jullie was dit niet zo een succes geweest!
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Door: Velma Solomons 

In een tijdschrift lees ik een advertentie voor het 
bedevaartsoord Lourdes. Een echte aanrader. Het 
is de uitvalsbasis voor een tiendaagse reis naar het 
Zuidwesten van Frankrijk. Laat dit nou de droom 
zijn van John Storms. Er is echter een ‘maar’: hij 
moet de reis met zijn scootmobiel maken. 
      Zelf heb ik het nog niet voor elkaar gekregen 
om met een scootmobiel, in gevaarlijk oogende 
situaties, op de juiste manier te rijden. Ik schiet 
vooruit als ik probeer te remmen, omdat de rem 
op het juiste moment moet worden losgelaten. 
Maar ik knijp ze juist in een reflex samen! Dus een 
reis naar Lourdes met een scootmobiel is voor mij 
nog onmogelijk.
      Maar John heeft veel scootmobielervaring. 
Zo heeft hij meerdere scootmobielroutes bedacht 
en uitgebracht in handige brochures. 

Door: Wiel Buijs

Mogen wij u even voorstellen aan deze nieuwe 
collega’s? Hoe zou u het vinden als Helma bij u 
in het team komt werken? Of als Maurice vanaf 
nu op uw afdeling zit? We zijn benieuwd wat uw 
ideeën en vragen zijn over arbeidsparticipatie van 
mensen met een beperking. 

Met deze vraag zijn zes weken lang de beelden van 

het project ‘Punt Uit!’ ten toon gesteld bij het bedrijf 

van Nico Boileau (links op de foto) van Boileau 

Brandbeveiliging en Opleidingen in de Beatrixhaven in 

Maastricht. Tal van cursisten en werknemers hebben 

bij de beelden stilgestaan en nagedacht over de 

beeldvorming rondom ‘Arbeidsparticipatie van mensen 

met een beperking’.

 Beeldvorming 

Het project is een initiatief van Samen Onbeperkt en 

toont vier levensechte beelden van mensen met een 

beperking met een eigen verhaal. De doelstelling is om 

werknemers en werkgevers bewust te maken van het 

beeld dat zij hebben over collega’s met een beperking. 

Het project wil contacten met bedrijven opbouwen en 

een discussie op gang brengen.  

 Contacten met bedrijven
 

We willen Nico Boileau bedanken voor zijn enorme 

gastvrijheid. De beelden reizen nu verder naar een 

volgend bedrijf. Na een vijftal contacten met bedrijven 

worden de verkregen inzichten en ervaringen verzameld 

en na afloop van het project gepubliceerd.

DE MAGISCHE LOURDES-
SANTIAGO BEDEVAART

“HALLO! ZIJN WIJ UW 
NIEUWE COLLEGA’S?”

nu uit vier personen. Binnenkort komt de route ‘Groene 

Loper’ uit. Tijdens onze voorbereidingen is het ‘Lourdes-

Santiago Project’ ontstaan.”

 Wat kan je ons over het idee vertellen? 

 

“Wij willen met vijf scootmobielers in busjes de 

pelgrimsreis maken. Daarmee zouden we in mei 2019 

willen starten. Tijdens de reis verzamelen we informatie 

om een nieuwe brochure te maken. Hiermee kunnen 

mensen met een scootmobiel straks de reis zelf maken.” 

 En hoe ziet de droomreis van Maastricht naar  
 Santiago uit? 

“Met een tussenstop in Lourdes worden de mensen en 

hun scootmobiels met een geschikt busje vervoerd. 

De eerste stop in Lourdes zijn twee overnachtingen. 

Overdag kun je dan de stad bezoeken. Daarna 

vertrekken we naar Spanje. In verschillende etappes 

wordt de weg vervolgd. De eerste stopplaats in Spanje 

is Gijon. Vervolgens gaan wij in vier dagen via Villalba en 

Ponte Vedra naar Santiago de Compostella.” 

 

 Stel dat het totaalplan van de werkgroep  
 waterdicht is. Wat hebben jullie dan nodig om 
 het te realiseren?  
 

“We hebben o.a. het Bestuur van de Rotary Club 

Maastricht benaderd voor sponsoring. Tot nog toe 

hebben we berekend dat de totaalkosten €5000,- zijn, 

maar daar zitten de kosten voor zorg en verzekering nog 

niet bij. Die zijn zo rond de €2500,-. De brochure die we 

na de reis maken, kan dan weer via Samen Onbeperkt 

verschijnen. Met die brochure kunnen scootmobielers 

hun reis zelf organiseren en de kosten zelf bepalen.” 

 

Voor mijn persoonlijk ‘remprobleem’ heb ik inmiddels 

enkele oplossingen gevonden. De ESA (Electronic 

Stability Assistant) zit in een kastje en meet de stand 

van de scootmobiel ten opzichte van de grond. Zo kan ik 

niet omvallen of uit de bocht vliegen. Verder kan ik ook 

een extra voetrem op de scootmobiel laten aanbrengen. 

En er bestaat nu zelfs de ‘Scootmobielfietsen Easy Go’.

 Wanneer ben je begonnen met de scootmobiel- 
 routes?

“In 2016 heb ik de eerste route gemaakt en wethouder 

Jack Gerards was hier erg enthousiast over. Een overleg 

met Samen Onbebeperkt leidde ertoe dat een stagiaire 

van de opleiding Ergotherapie aan de Zuyd Hogeschool 

aan mij werd toegevoegd voor een stageproject. 

Wij hebben samen een aantal routes ontworpen en 

uitgegeven met de hulp van de gemeente.

     We geven nu regelmatig brochures uit met routes in 

en rond Maastricht. De gemeente is een van de mede 

uitgevers.”  

U kunt de brochures bij Samen Onbeperkt bestellen. In 

eerdere edities van InZicht schreven we al uitgebreid over 

zijn succesvolle (wandel)routes.

 Hoe ben je op het idee gekomen om van Lourdes 
 naar Santiago te gaan in een scootmobiel? Dat is 
 geen kattepis.

“Gezien het succes van de scootmobielroutes hebben 

we besloten het project voort te zetten en hebben we de 

Werkgroep Scootmobielroutes opgericht. Deze bestaat 
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Door: Els Damsma | Foto: Romaine op Wikipedia

Inwoners van Margraten gaven aan dat zij willen 
dat er bij de kerk meer invalidenparkeerplaatsen 
beschikbaar komen. Er is er één, maar die is bijna 
altijd bezet.

 In gesprek met de gemeente

De werkgroep Toegankelijkheid van het Platform 

Zorgvragers Eijsden-Margraten heeft hierover de 

afgelopen jaren meerdere malen overleg gehad met de 

gemeente. Er is ter plekke een goede mogelijkheid die 

gemakkelijk en met weinig kosten te realiseren is. De 

gemeente kwam echter met een ander plan: een extra 

invalidenparkeerplaats kon worden aangelegd op het 

Amerikaplein. Dan was het meteen ook geregeld voor  de 

winkels en de Rabobank. Getalsmatig zou de gemeente 

met één invalidenparkeerplaats bij de kerk voldoen aan 

de gehanteerde wettelijke formule.

      De aangewezen plek is echter te ver lopen vanaf de 

kerk en je moet ook nog verschillende stoepen op en af. 

Volgens de gemeente zijn er geen andere mogelijkheden. 

Door: Velma Solomons

In het aan de Maas gelegen stadje Blerick 
werd Maria geboren. Haar ouders hadden een 
supermarkt en Maria had een broer om mee te 
spelen en later een 10 jaar jongere zus om voor 
te zorgen. “We verhuisden op mijn tiende naar 
Maastricht en openden er een snoepwinkel. Mijn 
vader kreeg hartproblemen en zo stond ik als 
tienjarige in de winkel.” Haar moeder wordt later 
ook ziek en de 18-jarige Maria neemt het van haar 
over. “Ik bezat al veel mensenkennis en de nodige 
diploma’s.”

  Het zit in haar bloed

Met vijfentwintig jaar trouwt Maria en verhuist naar 

Cadier en Keer. Daar begint ze haar eigen cateringservice. 

In 1985 wordt ze moeder, stopt met haar bedrijf en gaat 

in loondienst. Maar haar ondernemingslust is zo sterk, 

dat ze een hotel-café-restaurant koopt. Zes jaar later 

besluit ze het horecaleven te verlaten. Ze heeft dan twee 

dochters en gaat als telefoniste en planner werken. 
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MAAR ÉÉN INVALIDEN-
PARKEERPLAATS BIJ DE 
KERK IN MARGRATEN

PORTRET VAN EEN 
MENSENBEEST

 Formules versus behoeften

Vlak bij de ingang van de kerk is wel plaats, maar dat 

terrein is eigendom van de parochie. Het is dus aan het 

kerkbestuur om te beslissen over de invulling ervan. 

Vooralsnog zal er geen actie worden ondernomen.

De werkgroep en de betrokkenen zijn teleurgesteld. 

Vooral omdat zo’n tweede invalidenparkeerplaats bij 

de kerk ook fijn zou zijn voor mensen om bij de de 

omliggende winkels en horecagelegenheden te komen. 

Het lijkt zo tegenstrijdig: mensen moeten langer thuis 

blijven wonen. Zij kunnen daarvoor hulpmiddelen 

benutten. Tegelijk rekent men bij de planning van 

openbare infrastructuur met formules in plaats van met 

de behoeften van inwoners. 

 Aandacht voor toegankelijkheid

Ja, we willen gezond oud worden, maar het kan toch niet 

de bedoeling zijn dat we dan niet meer het dorp in gaan 

met onze hulpmiddelen. We blijven pleiten voor aandacht 

voor toegankelijkheid. Dat betekent onder andere:

- voldoende ruimte op de trottoirs zonder hinderlijke 

obstakels 

- voldoende invalidenparkeerplaatsen

-  duidelijke op- en afritjes voor rolstoelers en mensen 

met rollators (of kinderwagens of buggy’s)

- makkelijke toegang tot winkels, uitgaansgelegenheden 

en openbare gebouwen, inclusief toiletruimtes.

 Toekomst

We hopen toch dat we met ons allen gezond mogen blijven en oud 
zullen worden. Goede inrichting van wegen en gebouwen en een 
verantwoorde inzet van hulpmiddelen kunnen ons daarbij helpen.
Nu en naar de toekomst toe.

  Voet geamputeerd, maar ik ben er nog

In 2013 geeft het leven Maria een grotere uitdaging. 

Ze stoot haar teen van haar linkervoet. Er ontstaat een 

ontsteking en bloedvatenvernauwing, zodat haar teen en 

daarna haar voet binnen drie dagen afsterft. Na een week 

wordt haar voet en enkel geamputeerd. “Toen ik in mijn 

rolstoel weer thuis kwam, was alles in huis te smal. Zelfs 

de douche. Mijn man moest een tuindouche maken. Van 

october tot begin februari waste ik me in mijn rolstoel 

achter een zeil in de kou.” In Eijsden-Margraten was nog 

geen aangepaste woning voor het gezin. Ze krijgt een 

geschikte woning in Vijlen, waar ze nog steeds woont.

  Meer onder de mensen komen

Twee jaar lang zoekt ze haar weg in de nieuwe situatie. 

Ze wil graag onder de mensen komen. Kennissen 

stellen haar voor aan een paar meisjes, die ze nu 

persoonlijk begeleidt met schuldsanering. Ze zoekt graag 

oplossingen voor mensen en begint voor anderen te 

koken. Ook wordt ze bestuurslid in het buurtzaaltje. “Ik 

zeg mijn mening en ben eerlijk. Dat moeten ze maar van 

me aannemen, want ik blijf mezelf.” 

 

  Een geschenk

Inmiddels is Maria Coördinator en Baliemedewerkster 

in de Ruilwinkel Vaals, vrijwilliger in het Alzheimer Café, 

lid van de Alzheimer Cliëntenraad en van de Envida 

Cliëntenraad. “Mijn passie is mensen helpen, ondanks mijn 

handicap. Zien dat mensen blij worden met wat ik voor ze 

doe, maakt mij gelukkig. Ik ben een mensenbeest, die met 

iedereen goed kan omgaan”. Maria Aarts-Daniels blijft 

een bezige bij om een geschenk voor anderen te zijn.
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Tekst: Jos Vandewall

Er was eens een mooie, blauwe Puma elektrische rolstoel. 
Mijn eigenaresse reed jarenlang rond door Maastricht, 
wandelde met de hond door bos en veld, ging mee op 
vakantie naar zee, Amsterdam en vakantie parken. De 
rolstoel werd goed onderhouden, maar ook voor mij 
kwam het pensioen in zicht. Na vele jaren trouwe dienst 
werd ik door GOEDEZORG afgekeurd. Omdat er nog 
geen opvolgster beschikbaar was – die moest eerst 
aangemeten worden en op maat gemaakt worden - 
kwam er tijdelijk een pittige, witte Puma mij vervangen. 
De service werd door GOEDEZORG gegarandeerd en vol 
vertrouwen reed mijn opvolger door stad en land. Toen zij 
langs de Vecht stil kwam te staan, draafde GOEDEZORG 
op om haar weer op weg te helpen.

 

Toegankelijkheid

Door: Jan in de Wind

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking moet 

de wereld voor hen openen. Het is dus noodzakelijk en 

zeer nodig voor de maatschappelijke integratie.  

De uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties is 

een goede basis om hier invulling aan te geven. Dit moet 

de toegankelijkheid vergroten en dus de mogelijkheid 

voor mensen met een beperking verbeteren.  

Stichting Samen Onbeperkt erkent dat zij een zeer 

belangrijke taak hierin hebben. Daarom maakt men 

gebruik van zeer deskundige medewerkers die zich 

GOEDEZORG 
- EEN SPROOKJE

COLUMN

Na zes weken vervanging kwam de juiste Puma. Ruikend 
naar ‘nieuw’, goed afgesteld, de juiste accu’s om met 
hond er op uit te trekken, geen zwabberende voorwielen, 
de krukhouder zat achterop. Puik in orde!

Vol vertrouwen reed mijn opvolger door Maastricht, 
paden, lanen en bossen.

Kortom: iedereen tevreden. 
Helaas is dit een sprookje. 

In werkelijkheid werd de rolstoel aan de Vecht niet 
gerepareerd. GOEDEZORG herkende haar niet in het 
systeem. Vakantie dus naar de knoppen.

De opvolger rook wel naar nieuw, maar was niet goed 
afgesteld, had niet de juiste accu’s om met de hond 
erop uit te trekken, wél zwabberende voorwielen, de 
krukhouder zat niet achterop. Oftewel: niet puik in orde!

Dit sprookje beschrijft hoe het zou moeten zijn met de 
uitgifte en het onderhoud van materialen door de huidige 
leverancier WELZORG. Helaas blijft het een sprookje.

Hebt u ervaringen met WELZORG? Goed 
of slecht? Wilt u dit dan doorgeven aan het 
Meldpunt van Stichting Samen Onbeperkt, 
e-mail: samenonbeperktmeldpunt@gmail.com 
of telefonisch: 06-83824685

Stichting Samen Onbeperkt heeft regelmatig overleg 
met de Gemeente Maastricht, Heuvelland Gemeentes 
en WELZORG. Daar kunnen uw opmerkingen worden 
meegenomen.

inzetten om de positie van mensen met een beperking 

op vele plaatsen te optimaliseren. Dit allemaal in 

overleg met gemeente en overheden.  

De noodzaak van het aanwezig zijn van onze mensen

blijkt steeds opnieuw. Op deze wijze kan gestreefd 

worden tot het uitgangspunt ‘Maastricht de 

Toegankelijkste Stad van Nederland, kom dat zien!’ 
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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) 
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 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.

Voor ondersteuning, vragen en klachten over nieuwe 
wetten: meldpunt Stichting Samen Onbeperkt.
E-mail: samenonbeperkt@gmail.com

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
SSO
Zwanenstraat 2 | 6211 BN Maastricht
Donderdag van 11.30-14.30
Voor het maken van een afspraak, bel: 043-321 9149

POSTADRES Samen Onbeperkt 
Concordiastraat 12 | 6226 GD Maastricht 
Telefoonnummer: 06 31176949 (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) 
Jef Claessens (GOM)
Velma Solomons (Vaals)
Caroline van Heugten (Maastricht)
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 2, 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 31176949
Per post: Concordiastraat 12 | 6226 GD Maastricht 

De deadline voor het volgende nummer is 15 mei 2019.

 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 
> Spreekuur binnenstad 
Hoogfrankrijk 27 | 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: 

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

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

 Vaals



> De webmaster die onze website had gebouwd, 
kon ons vanaf zomer 2017 niet meer ondersteunen. 
Toen we begin 2018 een ander ‘thema’ (de basis-
structuur die bepaalt hoe het er uit ziet) moesten 
kiezen, omdat het vorige niet meer werd onder-
houden, ging het mis: de tekst stond er, maar er 
was geen structuur om iets gemakkelijk te vinden. 
Een beschamende boel. Excuses daarvoor! 

> We hebben in oktober een nieuwe webmaster 
gevonden. Hij gaat er iets moois van maken. En 
wij zorgen dan voor up-to-date inhoud. Vanaf eind 
december kunt u ons weer in volle glorie volgen 
op het web.©VectorStock

OPROEP!
wij zoeken 
versterking

WANTED: 
fotograaf en 

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?

Zoals u hebt kunnen 
lezen neemt Huup 
Peters als bestuursdlid 
afscheid van Stichting 
Samen Onbeperkt.  
 
Het bestuur wil hem 
bedanken voor de 
prettige samenwerking 
en wenst hem succes 
voor de toekomst.

Website PZEM Bedankt!


