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Hier zetten we bijzondere mensen in 
de spotlight. Leden van een platform, 
enthousiaste vrijwilligers of personen 
die zich inzetten voor mensen met een 
beperking. Deze keer: Miranda Wiegers.

Hoe zet jij je in voor mensen met een beperking?
“Ik werk voor Stichting Samen Onbeperkt. Zo 
ben ik bestuurslid en werk ik bij het Meldpunt. 
Daarnaast heb ik regelmatig contact met 
ambtenaren van de gemeente Maastricht. 
Dankzij mijn ervaringen en opleiding kan ik 
meedenken over regelingen en voorzieningen. 
Ik zit namens de stichting ook in de IASD 
Maastricht, wat vroeger de Wmo-raad was.”

Wat vind je van de Inzicht?
“Het is een divers blad. Er staat altijd wel iets in 
dat ik nog niet wist. Het leuke vind ik dat er steeds 
andere mensen aan bod komen en op de voorkant 
staan. Op sommige plekken hoor je toch vaak dat 
ze altijd dezelfde gezichten zien. Bij Inzicht niet.”

Wat is je eigen belangrijkste inzicht?
“Dat is afkomstig van mijn moeder. Ze is er al 
een tijdje niet meer, maar haar motto was: ‘Het 
is nog nooit zo donker, of het wordt weer licht’. 
We hebben heel wat meegemaakt in de familie, 
waarbij ik soms wel eens dacht ‘hoe moeten we 
nu verder?’. En dan helpt zo’n inzicht. Ik denk 
dat het eveneens heel passend is voor onze 
lezers. Iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal, 
maar het wordt gelukkig altijd weer licht.” 
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BEL, MAIL OF SCHRIJF NAAR

Stichting SAMEN ONBEPERKT 

Zwanenstraat 4
6211 BN Maastricht
Tel: 043 321 9149

E-mail: samenonbeperkt@gmail.com
www.samenonbeperkt.nl

CONTACT!
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Werken ... en ouder worden

Onderuitgezakt in mijn luie stoel
Overvalt mij dat heerlijk lome gevoel
Het was weer een dag hard werken

Ik word een dagje ouder, ik begin het te merken

Tevreden kijk ik om mij heen
Een lichte kramp trekt door mijn been

Wellicht tóch weer teveel gestaan vandaag
Maar kan het ook minder, dat is maar de vraag

Ik heb nog zoveel plezier in mijn werk
Als ik bezig ben voel ik mij nog zo sterk
De jaren tellen dan even niet meer mee

En bij een extra inspanning zeg ik niet nee

Het lichaam begint echter langzaam te protesteren
Tóch blijf ik het steeds weer proberen

Het is het werk dat ik zo graag doe
Maar aan het einde van de dag ben ik doodmoe

Mijn werkzaamheden moet ik 
helaas gaan beperken

In mijn salaris zal ik daar niets van merken
De jaren tellen, ik zal het moeten toegeven

Maar naast mijn werk is er gelukkig 
ook nog een ander leven

Ad Frijns

IN DE SPOTLIGHT

Miranda Wiegers

Voor en door mensen met een
beperking of chronische ziekte
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In de eerste jaren van zo’n zelfhulpgroep ligt de 
nadruk op onderlinge hulp. Gaandeweg is er een 
vriendengroep ontstaan waarin ook meer en meer 
plek is voor gezellige, ontspannen en creatieve 
activiteiten zoals culturele stadswandelingen, 
natuurwandelingen, samen uiteten, wijnproeverijen, 
Engelse les en met mozaïek werken. 

De groep Jong Belegen richt zich de laatste jaren 
vooral op deze gezelligheids- en ontspannings-
activiteiten. De groep Blikopener is meer gefocust 
op onderlinge hulp. In Blikopener zitten een 
aantal deelnemers die naast een visuele ook een 
auditieve handicap hebben. Daarom worden de 
groepsgesprekken hierin meer gestructureerd.

De twee zelfhulpgroepen voor blinden 
en slechtzienden heten Jong Belegen 
en Blikopener. We zijn al vele jaren 
actief in Maastricht. In dit artikel 
vertellen we hier wat meer over.

Jong Belegen bestaat 13  jaar en Blikopener 
zo’n 9 jaar. Elke groep bestaat uit ongeveer 10 
deelnemers en komt maandelijks bij elkaar. Het 
doel van deze groepen is onderlinge steun en 
hulp verlenen in het omgaan met de visuele 
handicap. Dat kan zijn door sociaal-emotionele 
steun zijn. Bijvoorbeeld: hoe ga je om met 
het verdriet van het verlies van een zintuig en 
de problemen die dit oplevert in contact met 
anderen? Daarnaast worden praktische tips 
met elkaar uitgewisseld over o.a. hulpmiddelen, 
computer- en smartphonegebruik.

Drie deelnemers richten zich op het bepleiten 
van een betere toegankelijkheid van de 
openbare ruimte en van het openbaar vervoer. 
Dit gebeurt zowel namens de Stichting Samen 
Onbeperkt alsook namens de landelijke 
Oogvereniging (de belangenvereniging 
voor blinden en slechtzienden). De beide 
zelfhulpgroepen functioneren dan als 
klankbord voor ideeën en voorstellen.

Het voordeel van zo’n kleine groep is dat er een 
grotere vertrouwelijkheid en privacy ervaren 
wordt. De gesprekken zijn hierdoor persoonlijker 
en diepgaander. En iedereen kan aan bod 
komen. Er is geen professionele begeleiding. 
We zijn zelfhulpgroepen waaraan zowel volledig 
blinde als slechtzienden deelnemen, waarvan 
sommigen al van jongs af aan een zintuigelijke 
beperking hebben en anderen de beperking in 
een latere  levensfase hebben opgelopen. De 
jongste deelnemer is 52 en de oudste 87 jaar.

Wilt u meer weten over eventuele deelname aan 
of het zelf opzetten van een zelfhulpgroep voor 
visueel beperkten, neem dan contact op met:

De oogvereniging (zie: www.oogvereniging.nl) 
geeft het magazine Oog uit. Dit verschijnt vier 
keer per jaar. Voor mensen die te maken hebben 
met blinden en slechtzienden biedt dit blad een 
mooie inkijk in de wereld van deze groep. Voor de 
groep zelf is het een mooi verbindingsplatform.
Het blad heeft een oplage heeft van 5.800 
gedrukte magazines; 2.050, die verstuurd 
worden via e-mail; 598 via daisy-cd; 
311 gesproken via webbox; 150 in braille; 
331 gesproken via app en 41 in grootletter druk.
Er is aandacht voor alle facetten van het 
leven zoals studeren, als je niet of slecht ziet; 
sporten; musea; wetenschappelijk onderzoek; 
de belevingskant van niet (meer) kunnen zien 
en natuurlijk onderlinge ondersteuning.

Etienne Chanet  ejmchanet@me.com  0652087187
Ria Haesen riahaesen@gmail.com  0644444595
Paul Hellebrekers p.hellebrekers@
icloud.com  0683541970

JONG BELEGEN EN BLIKOPENER

Sociaal-emotionele steun

De verschillen tussen de groepen

Toegankelijkheid

Voordelen

Meer weten?

OVER DE OOGVERENIGING

Van zelfhulp naar een vriendengroep

                   Door: Etienne Chanet
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Fikse discussies
Want 1993 is om nog een reden een 
gedenkwaardig jaar. Hij leest in de krant 
een oproep voor leden van het Platform 
Gehandicaptenbeleid. “Ik ben iemand die altijd 
bezig is. Met de mogelijkheden die ik heb, wil 
ik toch iets bereiken. Dus toen heb ik contact 
opgenomen en werd ik bestuurslid.” Hij voelt 
zich als een vis in het water. Toegankelijkheid en 
bereikbaarheid worden door de jaren heen zijn 
speerpunten. Hij denkt mee, adviseert, controleert 
en debatteert. “Ik heb met menigeen heftige 
woordenwisselingen gehad”, lacht hij. “Kijk, er 
zijn wettelijke eisen en de gemeente heeft regels 
rondom toegankelijkheid. Maar soms lijkt het wel 
alsof architecten en bouwingenieurs daar niet naar 
luisteren.” Ondanks dat laat Theo zich niet uit het 
veld slaan. Hij kent het handboek toegankelijkheid 
op zijn duimpje en met zijn eigen rolstoel kan hij 
vaak precies laten zien waar het aan schort.

Trots
“We hebben toch veel bereikt door de jaren 
heen”, stelt hij. “Zoals de bushaltes in Maastricht. 
Samen met een ambtenaar heb ik ze allemaal 
bekeken. We maakten foto’s, namen de maten 
op en controleerden of ze geschikt waren voor 
mensen met een beperking. Door uitleg te geven 
en samen te werken, creëer je begrip. Over en 
weer. Want soms is bijvoorbeeld een halte niet 
optimaal toegankelijk, maar is het onoverkomelijk.” 
De op- en afritjes van de trottoirs in de hele stad 
is nog iets waar Theo trots op is. “Elk jaar maakte 
ik een ronde door Maastricht-West en noteerde 
alles wat er mankeerde. Een lantaarnpaal die in de 
weg stond, scheve putdeksels, maar ook de op- 
en afritjes van de stoepen die ontbraken.” Enkele 

maanden later zorgde wethouder Wim Hazeu dat 
die laatste er kwamen. Theo steekt z’n duim op. 
Een mooier compliment kun je hem niet geven. 

Geduld en glans
De lijst waar Theo voor zich heeft ingezet is 
eindeloos. Bestuurslid bij het Buurtbeheerbedrijf 
Zuid-West, de MTB en de Wmo-raad. Hij heeft 
de Cliëntenraad van Trajekt opgericht en was 10 
jaar voorzitter. Eind 2020 besluit hij te stoppen 
met zijn vrijwilligerswerk. Het is goed geweest. 
Hij hoopt dat zijn werk wordt overgenomen 
door anderen. “Het is inspannend en je wordt 
geregeld teleurgesteld, maar je moet volhouden.” 
Daar is zijn levensles. “Ondanks je beperkingen 
kun je meer van het leven benutten dan je 
denkt. Je moet het zelf leuk houden.” Nu heeft 
hij alle tijd voor zijn goud- en zilversmederij. 
Met geduld en glans. Iets waar hij door zijn 
vrijwilligerswerk veel ervaring mee heeft.  

De Trichter
Op 15 april 2022 kreeg Theo uit handen van 
burgemeester Annemarie Penn-te Strake De 
Trichter. Een onderscheiding voor personen die 
zich op een uitstekende manier nuttig hebben 
gemaakt voor de stad Maastricht. “Hij is al dertig 
jaar de goeroe van de toegankelijkheid”, volgens 
Peter Vrehen. Die prijs is dus meer dan terecht!

Ik ben iemand die 
altijd bezig is. 
Met de mogelijkheden 
die ik heb, wil ik 
toch iets bereiken. 

Heuvelland kwam hij plotsklaps ten val. Terug 
bij de auto komen lukte nog net, maar daarna 
volgden onderzoeken, ziekenhuizen en heel wat 
artsen. “Uiteindelijk bleek ik een kwikvergiftiging 
te hebben. De eerste boodschap was: ‘als we 
nu niets doen, zal er weinig perspectief zijn. 
Ik ben de arts uit Nijmegen van destijds nog 
steeds dankbaar.” Want na enkele ‘pijnlijke’ 
behandelingen werd de oplossing gelukkig 
gevonden. Hoewel ‘pijnlijk’ niet voorkomt in het 
woordenboek van Theo. “Ik geef nooit toe aan 
pijn. Daar verbazen de artsen zich nog steeds 
over.” Het wordt een levensles voor hem. 

Na 27 jaar vrijwilligerswerk en tomeloze 
inzet voor een toegankelijkere wereld, 
gaat Theo Brüll zich volledig richten 
op zijn vak en hobby. Als goud- en 
zilversmid schuift hij weer achter zijn 
werkbank die al die jaren met hem mee 
verhuisde. Een portret van iemand die 
toegankelijkheid glans wist te geven. 

Pijnlijk?
Het jaar 1993 zal Theo waarschijnlijk niet snel 
vergeten. Een belangrijk moment in zijn leven. 
Tijdens een wandeling met zijn vrouw door het 

  Je kunt vaak meer van 
het leven benutten dan je denkt 

IN GESPREK MET THEO BRÜLL
          Door: Karin Somers - Fotografie: Jonathan Vos Photography
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van alles, zelfs rolstoelfietsen, maar geen 
duofietsen. We hebben ook geïnformeerd bij 
verzorgingshuizen, die een duofiets hebben. Zij 
laten weten dat deze alleen beschikbaar wordt 
gesteld aan de eigen bewoners. Particulieren 
met geld kunnen zo’n fiets wel kopen…

Als iemand uit een andere gemeente, die 
niet zelfstandig kan fietsen, een keer in 
Eijsden-Margraten wil fietsen met één van 
de vrijwilligers daar, kan er incidenteel 
wel een afspraak worden gemaakt.

Fietsmaatjes Eijsden-Margraten 
(www.fietsmaatjeseijsdenmargraten.nl ) 
timmert aan de weg, maar verder zijn er weinig 
fietsmaatjes-clubs in Zuid-Limburg. Het bestuur 
van Fietsmaatjes Eijsden-Margraten heeft 
besloten dat ze niet de verantwoordelijkheid 
willen nemen voor de organisatie van 
fietsmaatjes buiten de gemeente. Er komt veel 
kijken bij het goed functioneren van zoiets. 

We hebben geïnformeerd bij 
fietsenverhuurbedrijven. Die verhuren 

Dat is goed voor je en daar word je blij van! Het is 
ook gezellig. We praten onderweg over van alles.

Hans maakt verder dankbaar gebruik van de 
sportmogelijkheden en andere activiteiten 
die het huis waar hij woont, aanbiedt. Soms 
helpt hij mee met het organiseren ervan. Het 
fietsen staat echter met stip bovenaan.

Als hij op vakantie is met het Vakantiebureau 
(www.hetvakantiebureau.nl) fietst hij 
soms ook met een vrijwilliger.

In Maastricht staan bij zorgcentra Koepelhof 
en Lenculenhof twee rolstoelfietsen voor 
iedereen die slecht ter been is en graag een 
fietstochtje wil maken. Mail voor meer informatie 
naar: zonnebloemmaastricht@gmail.com  

Fietsen is vrijheid

Dat zegt Hans Jacobs. Hij is vanaf de 
eerste ritten, die in de zomer van 2020 
konden worden gemaakt, een enthousiaste 
‘gast’ van de Fietsmaatjes. Deelnemen aan 
de Fietsmaatjes noemt hij zelf de beste 
beslissing sinds zijn hersenbloeding. Na 
die fatale dag kon Hans niet meer goed 
zelfstandig lopen en zeker niet fietsen.

Hans is opgegroeid in Eijsden en woonde er met 
zijn vrouw en twee dochters. Doordat hij nu veel 
hulp nodig heeft bij dagelijkse handelingen, kwam 
hij terecht in een Huis voor begeleid wonen. Elke 
zaterdag komt hij echter terug naar Eijsden. 
Daarom kan hij deelnemen aan de Fietsmaatjes 
Eijsden-Margraten. Die zaterdagse fietstocht 
slaat hij niet gauw over. Vanaf de eerste keer dat 
hij voorzichtig op de duo-fiets stapte, voelde 
hij weer de vrijheid die hij vroeger dagelijks 
voelde tijdens zijn ritten op zijn hybride fiets 
naar Maastricht en terug. En in het weekend 
door het Heuvelland en de Voerstreek. 

Hij is de organisatie en de vrijwilligers heel 
dankbaar dat ze hem deze mogelijkheid bieden. 
Vanaf het begin kon hij het goed vinden met 
‘zijn’ twee vaste vrijwilligers. Hij mag de route 
bepalen. Hij kan zich goed oriënteren en zo 
komen ze op plekken in en rondom Eijsden 
waar hij als kind struinde en kattenkwaad 
uithaalde. En ook op andere plekken waar 
hij goede herinneringen aan heeft.

Nu er meer gebruik wordt gemaakt van de 
Fietsmaatjes is er een maximale tijd per rit 
vastgesteld: niet langer dan twee uur. Hans wil het 
iedereen aanraden: ga lekker naar buiten met een 
toffe vrijwilliger – naast elkaar op de duo-fiets. 

FIETSMAATJES

Fietsmaatjes Eijsden-Margraten

Het fietsplezier is terug

Fietsen is goed voor je!

Electrische rolstoelfietsen

Enthousiaste vrijwilligers en toch 
eigen regie

ACTUEELDoor: Els Damsma

Met Inzicht gratis naar de “48th International Dogshow Maastricht”

 Dogshow Maastricht organiseert dit jaar een bijzondere show in het MECC op 

zaterdag 17 en zondag 18 september. 

Een moderne en grote hal, prima parkeren, een mooie camperplaats naast 
het gebouw én veel overnachtingsmogelijkheden in de omgeving.

De organisatie zorgt voor een warm welkom. Speciaal voor de lezers van Inzicht hebben zij een actie:

Neem Inzicht mee en u krijgt gratis toegang tot de hondenshow. 
Ook met een digitale versie van Inzicht kunt u gratis naar binnen. 

Wel graag één week vooraf aanmelden via monja@dogshowmaastricht.nl  
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Tuin op hoogte
Het bloeit en groeit in de Tuin op Hoogte

Tuin op Hoogte is een tuin én een ontmoetingsplek in één. 
Mensen met een beperking kunnen hier zo zelfstandig mogelijk te tuinieren. 

Samen met anderen. 
Er zijn brede paden, verhoogde plantenbakken en er is genoeg plaats om te draaien. 

Trappen, obstakels en hoogteverschillen zijn niet handig. Die zijn hier dan ook niet te 
vinden. Perfect voor mensen in een rolstoel. De tuin heeft vele mogelijkheden!

Wanneer?

De tuin is maandagmiddag van 
half twee tot half vier geopend. 

Tijdens slecht weer of in de winter 
zijn er tuingerelateerde activiteiten 

binnen op onze locatie aan de 
Zwanenstraat 4.

Waar?

De Tuin op Hoogte is aan de 
Maastrichter Grachtstraat. 

Ga bij de Athoshof onder het 
poortje door en dan bent u 

in onze tuin.
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haar niet om een van de meest 
gevierde kunstenaars van de 
twintigste eeuw te worden. 

“Ik vind het mooi hoe Frida 
een inspiratiebron vormt voor 
meerdere generaties”, zegt 
Velma Solomons. Velma was 
redacteur bij Inzicht en woont 
nu op Curaçao. “Ondanks Frida’s 
beperking en tegenslagen kon 
ze schoonheid scheppen in 
verbondenheid met de natuur. 
Haar gebroken lichaam vergelijkt 
ze met de opengereten aarde. 
Moeder Aarde is haar alles 
omvattende moeder. Frida 
had een piramide in haar 
tuin. Piramiden waren altaren 
verbonden met het vieren van 
de seizoenen. Ze schilderde 
balans vanuit oeroude mythes 
waarin kunst en spiritualiteit 
een eenheid zijn. Haar kunst 
raakt ons instinctief, want het 
is pure spirituele kracht.”

De uitspraak ‘Not fragile like 
a flower, fragile like a bomb’ 
(Niet kwetsbaar als een bloem, 
maar kwetsbaar als een bom) 
wordt vaak toegeschreven 
aan Frida Kahlo. Hij is in ieder 
geval op haar lijf geschreven. 
Velma: “De schoonheid van 
de roos in de Mexicaanse 
levensfilosofie betekent balans 
en gelijkwaardigheid. Een roos 
heeft doornen. De schoonheid 
van een vrouw is een wapen 
van zelfbewustzijn. Frida was 
een rebel en droeg daarom 
ook mannelijke kleding. Haar 
kwetsbare lichaam had de 
scherpte van een art-warrior.”  

Toch heeft ze een haat-liefde-
verhouding met haar niet-
mee-werkende lichaam. Ze 
omarmt en vervloekt het. Haar 
tekortkomingen probeert ze 
te verhullen, maar als na het 
ongeluk haar bovenlijf in gips 
wordt gehuld, beschildert 
ze het en maakt er een 
kunstwerk van. Ze schildert 
vaak zelfportretten waarin die 
verscheurde relatie met haar 
lichaam centraal staat. Haar 
gemankeerde lijf belemmeren 

Ze was een bijzondere 
verschijning. Gitzwarte haren, 
altijd gekleed in authentieke 
Mexicaanse jurken – die haar 
korsetten verhulden – en typische, 
doorlopende wenkbrauwen. 
Als Frida bekender wordt, 
accentueert ze die nog eens 
extra. Het wordt later een van 
haar handelsmerken. Ze bevindt 
zich in beroemde kunstkringen, 
heeft hartstochtelijke relaties en 
komt op voor de onderdrukten. 
Haar beperkingen zitten 
haar nooit in de weg. 
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FRIDA KALO: TALENTVOLLE KUNSTENARES

Geen beperkingen

Kwetsbaar

Omarm en vervloek je 
lichaam

Inspiratiebron

Stichting Mens Achter de Patiënt (MAP), 
opgericht door twee studenten, heeft  een 
duidelijke droom: “Mensgerichte zorg door 
mensgericht onderwijs”. MAP wil toekomstige 
zorgprofessionals bewust maken van de impact 
die ziekte, zorg of welzijn kan hebben op iemands 
leven. Daarvoor zetten zij ervaringsdelers in. 
Veteraan Ymo Hartzema is al een aantal jaar 
actief als ervaringsdeler binnen MAP en helpt 
hen om van hun droom werkelijkheid te maken. 

Ymo vertelt: “Ik ben veteraan en ben vanwege 
meerdere ziektebeelden, onder andere PTSS, 

MENSGERICHTE ZORG BEGINT BIJ 
HET ONDERWIJS 

ACTUEEL

afgeschreven. MAP heeft  er voor mij voor 
gezorgd dat ik meer inzichten in de (on)
mogelijkheden van mijn ziekte heb gekregen. 
Hierdoor leerde ik te balanceren en uiteindelijk 
verder te groeien. Door daarnaast met andere 
ervaringsdelers in contact te komen en naar ze 
te luisteren, groeide het wederzijds begrip en 
kon ik mijn ziekte steeds meer een plek geven.” 

“Binnen MAP bestaat de mogelijkheid om je als 
ervaringsdeler verder te ontwikkelen door mee 
te doen aan de onderwijsmodule. Ik ga dan in 
gesprek met een klein groepje studenten waarbij 
de impact van mijn ziekte centraal staat. De 
studenten, met allemaal een andere medische 
achtergrond, krijgen zo handvaten mee hoe ze in 
de toekomst mensgerichte zorg kunnen leveren. 
Ik kan door het delen van mijn verhaal deze 
studenten helpen. Het gedachtegoed van MAP 
heeft  mij erg gemotiveerd, omdat ik nu écht 
kan helpen de symptomen in de zorgketen te 
bestrijden, waar ik toentertijd zo tegenaan liep...” 

Wilt u meer informatie of ook uw verhaal 
delen? Neem een kijkje op de website: 
www.mensachterdepatient.nl. 

Veteraan Ymo deelt zijn ervaringen met studenten

Op 63-jarige leeftijd is op vrijdag 22 april 2022 Huub Beugels overleden. Hij was een 
van onze trouwste deelnemers van Tuin op Hoogte en de Creatieve activiteit 
van Stichting Samen Onbeperkt. De geoogste groenten uit de tuin waren aan 
hem goed besteed en bij de Creatieve activiteit werkte hij graag met hout.

Huub kan wat ons betreft gerust in de top tien 
van sterke mensen. Op de een of andere manier 
wist hij altijd een positieve draai te geven aan het 
leven. “Mensen kunnen niet meer met 
onzekerheden leven.” 
Als iemand dat mag zeggen, dan is dat Huub. 
Hij kon het namelijk zeker wel!

Wij zullen jouw aanwezigheid en nuchterheid erg 
missen. Je bracht vreugde en gezelligheid en had 
respect voor iedereen in allebei de groepen!

Rust zacht.

Namens Stichting Samen Onbeperkt,
Anja Custers

Door: Karin Somers en Velma Solomons

Stel je voor: je hebt als 6-jarig meisje in het Mexico van de 
jaren ’10 van de vorige eeuw polio. Hierdoor is je ene been 
wat korter dan het andere. Als studente krijg je een vreselijk 
ongeluk, waardoor je na meerdere korsetten uiteindelijk 
aan bed gekluisterd raakt. Maar je hebt een belangrijke 
kracht: je kunst. Dit is het verhaal van Frida Kahlo.



 

op verbeteringen die nog te behalen zijn op 
het gebied van toegankelijkheid. Ook hier 
is de inbreng van de achterban cruciaal.

Henriëtte Wolfs van Fietsmaatjes E-M 
vertelde ons hoeveel plezier de vrijwilligers 
en gasten beleven aan de fietstochten door 
het Heuvelland op een duo-fiets (zie ook blz. 
12) Geïnteresseerde kunnen zich aanmelden 
via www.fietsmaatjeseijsdenmargraten.nl 

De aanwezigen maakten gretig gebruik van 
de gelegenheid om vragen te stellen en  
opmerkingen te maken, o.a. over situaties in 
Eijsden, waar de toegankelijkheid te wensen over 
laat. Een enthousiaste fietsmaatjesgast vulde 
het verhaal over de fietsmaatjes aan: zulke lieve 
maatjes en zo flexibel – alles is bespreekbaar!

Bestuursleden en ook de wethouder maakten 
vlijtig aantekeningen. Op sommige vragen hadden 
ze niet meteen een antwoord. Er valt dus nog 
wat uit te zoeken voor de bestuursleden en er 
is ook werk aan de winkel voor de gemeente.

Tijdens de pauze verdubbelde het gezelschap 
zich: de zangers van het Lief- en leedkoor 
van Banholt voegden zich bij ons voor 
nog een kop koffie en een stuk vla.
Zij sloten de middag af met hun optreden 
o.l.v. dirigent Jaap van Soolingen. De solist 
was helaas ziek; de dirigent vervulde nu ook 
die rol en dat deed hij met verve. Het was een 
mooie afsluiting van een mooie middag.

Reacties zijn welkom op tel.043-4072579 
of via email: info@platformzem.nl 

In de In Zicht van december 2021 stond het 
verslag van de feestmiddag in Cadier en 
Keer op 9 oktober 2021. De aangekondigde 
feestmiddag in Eijsden kon op 23 april 
2022 eindelijk toch ook doorgaan. 

Met 25 mensen kwamen we bij elkaar in 
Museum Het Ursulinenconvent. Op deze 
bijzondere locatie was het, voor onze trouwe 
achterban en andere geïnteresseerden, met 
recht feestelijk om samen een kop koffie of 
thee te drinken met een lekker stuk vla erbij. 
De Stichting Fietsmaatjes Eijsden-Margraten 
schoof die middag al voor de start aan: ze 
bouwden een partytent op bij de ingang. 
Daar gaven ze de bezoekers uitleg over de 
duo-fiets die ze hadden meegenomen. Wie 
wilde kon – voor of na de bijeenkomst - een 
proefritje maken met één van de vrijwilligers.

Wethouder Gerry Jacobs feliciteerde, namens 
de gemeente, het Platform met het jubileum en 
bedankte voor de inzet, ook al kan de gemeente 
niet alle wensen inwilligen. De voorzitter van het 
Platform, Els Damsma, vertelde kort iets over 
het ontstaan en de missie van het Platform en 
riep de aanwezigen op om in contact te blijven. 
Versterking in het Eijsdense zou heel welkom zijn! 
Zie contactgegevens onder aan deze bladzijde.

De voorzitter van de werkgroep Toegankelijkheid, 
John Bergs, maakte duidelijk hoe breed het 
begrip toegankelijkheid is en hoe we de 
gemeente – en ook ondernemers - wijzen 
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Een gevarieerde middag voor een 
geïnteresseerd publiek

Suggesties voor betere informatie en 
betere toegankelijkheid

Door: Els Damsma, foto: Monique Wilmes

JUBILEUM-FEESTMIDDAG IN EIJSDEN

Het G-team van SV Meerssen/GOM werd 
zaterdag 18 maart ongeslagen kampioen 
van de derde klasse. Met een eindstand 
van 13-7 hebben zij het kampioenschap 
behaald op Sportclub 25 uit Bocholtz. 

Het team was heer en meester op het veld. In de 
tweede helft van de wedstrijd zijn drie spelers 
van het Meerssens team het elftal van Bocholtz 
gaan versterken. Toen de scheidsrechter het 
laatste fluitsignaal blies waren de spelers ven 
het G-team dolblij met hun overwinning. Er 
werd gehost en gesprongen dat het een lieve 
lust was. De voorzitter van de GOM sprak de 
spelers op de middenstip toe. Iedereen kreeg 
een boeket bloemen door de begeleiding 
aangeboden evenals de kampioensshirts.

De kern Meerssen krijgt toch een voor 
iedereen toegankelijke ‘flappentap’. Er 
komt een pinautomaat in de Gamma 
bouwmarkt. Drie jaar lang hebben 
we hemel en aarde moeten bewegen 
om dit voor elkaar te krijgen.

Bij de huldiging werden ook de leider, trainers 
en begeleiders betrokken. En niet te vergeten: 
de supporters die elke zaterdag gereed stonden 
om de spelers naar de tegenstanders te brengen. 
Ook de supporters die met een kleine 100 
personen hun favorieten zijn komen aanmoedigen 
werden benoemd. Hulde aan alle personen die 
op welke wijzen dan ook aan dit kampioenschap 
hun steentje hebben bijgedragen. In een woord 
fantastisch! Dit is in vijf jaar tijd opgebouwd 
vanuit het niets tot en met het kampioenschap. 
Het bleef nog lang gezellig druk in Meerssen.
Op naar het tweede lustrum!

Het heeft meer dan drie jaar geduurd voor 
de kogel door de kerk was. Mensen met 
een beperking in een rolstoel of met een 
rollator konden in Meerssen niet pinnen of 
geld storten, omdat zij altijd een verhoging 
moesten overbruggen van twee trappen. 
Eindelijk heeft de GOM het voor elkaar 
gekregen om hierin verandering te brengen. 

Veel winkeliers waren bang voor een plofkraak, 
zodat iedereen de boot afhield. Dankzij de politiek, 
de Vereniging van Meerssense ondernemers 
en het Meldpunt voor Discriminatie is het ons 
gelukt hiervoor een oplossing te vinden. Wij 
zijn Gamma Meerssen dan ook dankbaar dat zij 
hun verantwoordelijkheid hebben genomen.

HET G-TEAM VAN SV MEERSSEN/GOM IS KAMPIOEN!

EINDELIJK EEN TOEGANKELIJKE GELDAUTOMAAT IN 
MEERSSEN

GEHANDICAPTEN-
ORGAINISATIE
MEERSSEN

Door: Jef Claessens

Over de wedstrijd

Samen

Patrick Uijthoven en Peter Vrehen bij de geldautomaat

Het G-team

Muzikale omlijsting
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Tegenwoordig kunnen we heel veel 
afval scheiden. Beter voor het milieu 
en in veel gemeenten ook beter 
voor de portemonnee. Hoe zit dat 
met incontinentiemateriaal? We zijn 
voor u eens gaan onderzoeken hoe 
het zit in de gemeenten Maastricht, 
Eijsden-Margraten en Meerssen. 

Vanaf 1 januari 2022 heeft de gemeente 
Maastricht het afvalbeleid veranderd. Zo ook het 
aanbieden van incontinentiemateriaal. Er zijn 
twee mogelijkheden. Wanneer je niet in een flat of 
duplexwoning woont, je het incontinentiemateriaal 
niet naar het milieuperron kunt brengen en je 
hebt geen hulp van bijvoorbeeld een buur of 
mantelzorger om dit te doen, dan kun je bij de 
gemeente twee rollen gratis restzakken aanvragen.  

Woon je wel in een flat of duplexwoning 
en kun je het afval niet brengen? Dan kun 
je ook een medisch afvalemmer aanvragen 
waarin je het incontinentiemateriaal twee 
weken luchtdicht kunt bewaren voordat je de 
restzak aan de straat zet. De zakken en de 
afvalemmer kun je aanvragen via de folder op 
de website van de gemeente of via  14043.

Stichting Samen Onbeperkt is het niet eens 
met deze regeling, omdat deze weer verschil 
maakt tussen mensen die incontinentiemateriaal 
gebruiken. Tevens is incontinentie een gevoelig 
onderwerp waardoor mensen misschien geen 
gebruik van deze regeling maken uit schaamte 
of doordat ze dan met het materiaal over straat 
moeten. Voor veel mensen met een beperking 
is dit niet mogelijk. Ook een restzak die twee 
weken buiten in de zon staat is geen optie. 

In Meerssen

Sinds 2022 kan incontinentiemateriaal gratis 
ingeleverd worden bij de milieuparken 
Valkenburg, Beatrixhaven, het Rondeel en 
Randwyck. Het incontinentiemateriaal moet 
worden aangeleverd in speciale witte, half-
doorzichtige (25 liter) zakken. Deze zakken 
kunt u gratis afhalen bij de milieuparken.

In Eijsden-Margraten

In Eijsden-Margraten kunnen mensen speciale, 
gewaarmerkte luierzakken ophalen op zeven 
plaatsen, verdeeld over de gemeente. De zakken 
kosten € 0,50 per zak. De volle zakken kunnen 
gratis worden ingeleverd op zes plaatsen.

Zakken halen kan bij Rd4 Margraten 
en Rd4 Rijckholt en verder bij winkels 
in Gronsveld, Eijsden, Banholt, Cadier 
en Keer, Bemelen en Margraten. Volle 
zakken inleveren kan bij Rd4 Margraten 
en Rd4 Rijckholt en verder bij een 
kinderopvangbedrijf in Gronsveld, 
een kinderdagverblijf in Eijsden, een 
gastouder organisatie in Banholt en 
een kindercentrum in Cadier en Keer.

De gemeente heeft niets 
geregeld om de volle zakken op 
gezette tijden op te halen.

                  AFVALBELEID: 
               HOE ZIT HET MET INCONTINENTIEMATERIAAL?

Waarom zijn aanpassing aan 
mijn rolstoel zo lastig?
Door de nieuwe wetgeving, MDR 
(Medical Device Regulation), 
zijn individuele aanpassing 
moeilijker of soms zelfs 
onmogelijk. Het combineren van 
producten van verschillende 
fabrikanten zijn ook moeilijker 
of onmogelijk. Bespreek dit 
altijd met je rolstoelleverancier. 
 

Na afloop van de bijeenkomst 
zei een van de deelnemers 
tegen me “Ik heb vandaag weer 
veel geleerd. Met deze kennis 
kunnen we de mensen op een 
juiste manier adviseren.” Dat 
vond ik fijn om te horen. De 
vrijwilligers hebben nu weer 
meer informatie die zij dagelijks 
kunnen gebruiken bij vragen van 
gebruikers van hulpmiddelen. 
 

Tot slot

mee te nemen. Accessoires 
worden meestal niet vergoed 
door de gemeente, maar een 
rugtas aan de rugleuning 
is een prima oplossing.

Wanneer stap ik over naar 
een elektrische rolstoel?
De aanleiding om over te stappen 
naar een elektrische rolstoel, 
kan zijn wanneer een zelfstandig 
transfer riskant wordt. Of als 
je rolstoelafhankelijk bent en 
je je actieradius wilt vergroten. 
Soms hebben mensen behoefte 
aan meer zit- en/of rijcomfort. 
Willen ze hun zelfstandigheid 
vergroten. Uiteindelijk draait 
het allemaal om een betere 
kwaliteit van leven.

Waar moet ik zijn als er 
functionele problemen 
zijn met mijn rolstoel?
Dit kunt u altijd melden bij 
uw rolstoelleverancier. 

Op vrijdag 22 april kwam 
Tjang Khung Liu van firma 
Permobil een toelichting 
geven op hun hulmiddelen 
tijdens een bijeenkomst van 
Stichting Samen Onbeperkt. 
De ruimte was goed gevuld 
met geïnteresseerden en 
er werden veel vragen 
gesteld. Het was een nuttige 
bijeenkomst. Khung geeft 
hieronder een kort verslag.

Het belangrijkste doel was om 
kennis en ervaringen uitwisselen 
rondom hulpmiddelen. Ik heb 
de 11 enthousiaste vrijwilligers 
van Stichting Samen Onbeperkt 
wat mogen vertellen over de 
laatste ontwikkelingen van 
Permobil. In coronatijd hebben 
we namelijk niet stilgezeten 
en is de ontwikkeling sneller 
gegaan dan gepland. Daarnaast 
kwamen er veel enthousiaste 
vragen van de aanwezigen. 
Daar was ik heel blij mee. 
Enkele vragen met antwoorden 
wil ik graag met u delen.

Waarom heb ik een rolstoel 
met de aandrijfwielen 
aan de voorkant? 
De positie van de aandrijfwielen 
bepaalt de wendbaarheid van 
de rolstoel. Door deze aan de 
voorkant te plaatsen, wordt 
die wendbaarheid verbeterd.

Wat zijn de mogelijkheden 
om een tas mee te nemen?
Er zijn diverse accessoires 
verkrijgbaar om een tas 

PERMOBIL GEEFT UITLEG 

Door:  Tjang Khung Liu
INFORMATIEDoor: Miranda Wiegers, Els Damsma en Jef Claessens

Het doel van de 
bijeenkomst

Overstappen naar een 
elektrische rolstoel

Bij functionele problemen

Over aanpassingen

Aandrijfwielen

Een tas meenemen

ACTUEEL

In Maastricht

In Meerssen

In Eijsden-Margraten

Stichting Samen Onbeperkt over deze 
regeling
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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? 

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

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

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

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

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

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

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

Spreekuur Arbeidsbeperking en uitkering
Maastricht-Heuvelland 

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

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

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

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

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

productinformatie, onderhoud, duurzaamheid 
en milieuaspecten. Alleen rookmelders met 
dit keurmerk mogen worden verkocht. We 
adviseren je om een rookmelder aan te 
schaffen met een batterij met een 10-jarige 
levensduur. Een rookmelder met een batterij 
die meerdere jaren werkt, is bij aanschaf 
duurder, maar levert meer gemak. Je hoeft 
immers niet steeds weer een nieuwe batterij te 
plaatsen. Bevestigen kan al heel gemakkelijk 
met dubbelzijdige tape of magneetstrip.

Houd de rookmelders goed schoon. Stof en 
vuil kunnen zich zowel aan de buiten- als aan 
de binnenkant van de rookmelder ophopen 
waardoor de sensor in de rookmelder vals 
alarm kan geven of niet goed werkt. Maak 
de rookmelder daarom minsten één keer 
in de maand stofvrij met de stofzuiger.

Rookmelders: 
www.brandweer.nl/
brandveiligheid/rookmelder

Plaatsingsadvies
www.rookmelders.nl  

Brandveiligheid 
www.brandweer.nl 

Vragen? 
Neem contact op via 
info@brwzl.nl 

Per 1 juli 2022 zijn rookmelders niet 
alleen verplicht in nieuwbouwwoningen, 
maar ook in bestaande bouw. Deze 
nieuwe wetgeving betekent dat in 
iedere woning in Nederland, op elke 
verdieping waar gewoond wordt, 
een rookmelder moet hangen. 

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het 
inademen van rook. Als je slaapt, ruik je niets, 
want je neus werkt niet. Alleen je gehoor werkt 
nog. Rookmelders zijn dus van levensbelang. 
En niet alleen als je slaapt. Hoe sneller je een 
brand ontdekt, des te meer tijd en kans je hebt 
om je huis veilig te verlaten. Daarom zijn er door 
de wetgever aanpassingen in het Bouwbesluit 
doorgevoerd, die rookmelders niet alleen 
verplicht stellen voor nieuwbouwwoningen, 
maar ook voor bestaande bouw. 

Rookmelders zijn verkrijgbaar in verschillende 
soorten en prijsklassen. Kies altijd voor een 
goedgekeurde rookmelder. Het Europese 
keurmerk EN 14604 houdt in dat de rookmelder 
voldoet aan de noodzakelijke kwaliteitseisen voor 

INZICHTWIJZER

Maastricht

Eijsden-Margraten

Maastricht - Heuvelland

                      ROOKMELDER VERPLICHT 
                     IN ELKE WONINGNIEUWS

Bericht van Brandweer Zuid-Limburg

Rookmelders redden levens

Kenmerk

Onderhoud

Meer informatie



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

>>> OPROEP <<<

advertentie

Stichting Samen Onbeperkt heeft een 
nieuwe website. Goed leesbaar met 
duidelijke informatie en handige links. 

Neemt u ook even een kijkje?
www.samenonbeperkt.nl

Cliëntondersteuning MEE
Iedereen met vragen over leven met een beperking kan kosteloos bij de cliënton-
dersteuners 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 aan-
geboren hersenletsel, een chronische ziekte of een psychische beperking. Professio-
nals, mantelzorgers en familie kunnen ook bij MEE terecht.

Wat MEE nog meer voor u kan doen
n Cliëntondersteuning Wet Langdurige Zorg (Wlz)
n  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, agres-
sie-regulatietrainingen. Cursussen voor broertjes en zusjes van kinderen met 
autisme of budgetteringscursussen

Meer informatie: 

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

Redacteur 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? 

Hoofdredacteur gezocht!

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? 


