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Secretariaat SGO 
 

Ton Overkamp T: 0481-37 60 40 

Zülpichhof 6 E: secretaris@sgo-overbetuwe.nl 

6662 CC Elst (Gld) I: www.sgo-overbetuwe.nl 

 

 

Bestuur SGO 
 

Functie   Naam verantwoordelijke Telefoonnummer 

Voorzitter  vacant 

Secretaris  Ton Overkamp 0481-37 60 40 

Penningmeester  Johan Floors 0481-37 23 36 

Zwemmen– en scholenproject  Dickie Heij 0481-37 26 17 

Nieuwsblad, websites en toegankelijkheid  Jeanne Verdijk 0481-37 65 95 

Bestuurslid  Willeke Franken 0488-45 48 83 

Contactpersoon Herveld/Andelst en scholenproject  Ans Selman 0488-45 42 84 

Contactpersoon Zetten  Anja Hofstra 0488-45 14 98 

Contactpersoon Driel  André Ladestein 06-53 84 53 06 

Bestuurslid  John Brugman 026-381 00 58 

Contactpersoon Heteren  vacant 

Contactpersoon Oosterhout  vacant 

Contactpersoon Randwijk  vacant 

Contactpersoon Valburg  vacant 

 

 

Go Nieuws is een gratis uitgave van de SGO en verschijnt elk kwartaal. Dit is jaargang 19, nummer 2. De SGO 

(Stichting Gehandicapten Overbetuwe) is een gespreks– en overlegpartner voor mensen met een handicap in de 

gemeente Overbetuwe, een gemeente met 11 dorpskernen. Het platform wijst de gemeente, organisaties en 

instellingen op zaken die de integratie van gehandicapten in de samenleving belemmeren. Uitgangspunt is dat 

iedereen volwaardig aan het maatschappelijk leven deel moet kunnen nemen. 

 2 Inhoud en over SGO 

 3 Johan stopt…. 

 4 Fusie STUW en SWG 

 4 AVAN 

 4 Veilig vissen in je rolstoel 

 5 De column van Joop 

 6 Dienstverlening Meldpunt Juiste Loket uitgebreid 

 6 Gat in toegang Valys nu gedicht 

 6 Zwemuur ZMFB heeft ruimte 

 7 Column van Lidy: wonen 

 8 Sportavond Bemmel groot succes 

 8 Vrijdagavond Café gestart 

 8 Toegankelijkheid wordt norm 

 9 Handige hulpmiddelen 

10 Hersenbokaal 2016 

10 Overbetuwe voor Elkaar 

10 Eigen bijdrage Wlz en Wmo omlaag 

11 Column van Tom: beleid en burgerschap 

12 Open brief aan Van Rijn 

13 De laatste fase van Parkinson 

13 MRTS 07 

13 Strandrolstoel 

13 Bijzondere fotografie 

14 Eten wat de pot schaft 

14 Winnaar fotowedstrijd 

14 Nederlands recht 

15 Netwerk WWWenZO 

16 Kaalslag Wmo en Jeugdzorg was niet nodig 

16 Veranderingen in de zorg per 2017 

17 Kerstgroet 

17 Gehandicapt en toch gewoon 

17 Toegankelijkheid web en ICT 

17 Waarmerk drempelvrij.nl 

17 Oproep scholenproject 

18 Eerder aan het werk met NAH 

18 Huize Padua 

18 Verder met hersenletsel 

19 Handige apps 

20 Vrijetijdsmarkt Elst 

20 Goede voorbeelden 

20 Voortgang Voetbal+ 

20 (Te) zware deur 

21 Agenda  

22 Overbetuwse “Poets”Vouw-zjers 

23 Scootmobiel Puzzeltocht 2016 Slijk Ewijk 

24 Foto’s Scootmobiel Puzzeltocht 2016  

mailto:secretaris@sgo-overbetuwe.nl
http://www.sgo-overbetuwe.nl


3 

 

Johan stopt…. SUPER BEDANKT! 

Na ruim 20 jaar in het bestuur van de SGO actief te 

zijn geweest gaat Johan er mee stoppen, hij vindt ‘t 

welletjes. Als Platform zullen we na al die jaren Johan 

verschrikkelijk missen; als ervaringsdeskundige, met 

zijn enorme kennis op alle vlakken van 

toegankelijkheid, zijn verbindende kracht, zijn 

meedenken en nuchtere kijk op ingewikkelde 

kwesties. 

 

“Ik denk dat er meer rekening gehouden moet worden 

met mensen met een beperking.” 

 

Johan startte met het platform in 1994 nadat de Wet 

Voorzieningen Gehandicapten van kracht werd. Een 

Nederlandse wet die van 1994 tot en met 2006 

vastlegde welke voorzieningen door gemeenten voor 

gehandicapte ingezetenen moesten worden geregeld. 

In een krantenbericht werden mensen gevraagd om 

als klankbordgroep te fungeren. Zo kwamen oa Johan 

Floors,  Leens Aarns, Gerard Sieben en anderen bijeen 

in de Stichting Gehandicapten Platform Elst en na de 

gemeentelijke herindeling in de SGO. Johan zat tevens 

als afgevaardigde in een regionaal platform. 

 

Duizendpoot 

Een goede reden om eens stil te staan bij al zijn 

activiteiten de afgelopen jaren. Zo was hij lange tijd 

werkzaam bij de gemeente Elst én 31 jaar bij de 

salarisadministratie van Tertzio.  Daarnaast zat Johan 

in het bestuur van de Zonnebloem, van de Diaconie, 

het Jeugdwerk, het Meldpunt, in de landelijke MS 

vereniging, hij was actief voor de landelijke telefoon 

hulplijn van de MS vereniging, was in Gelderland 

jarenlang controleur van het Internationaal 

Toegankelijkheids Symbool, verzorgt nog steeds de 

administratie van de kerk en was jarenlang  samen 

met zijn vrouw (mede) organisator voor de hele regio 

van de Beatrixcollecte. En deed daarnaast zo nog wat 

andere dingen…. Een waslijst van werkzaamheden die 

hem in 2005 terecht een Koninklijke onderscheiding 

opleverde! 

 

“Het is ook leuk om bezig te zijn voor ’n ander en met 

iets anders.” 

 

“Je schiet er zelf bij in.” 

 

 

Toegankelijkheid en nog veel meer.. 

Bij de SGO was Johan aanvankelijk met name actief op 

het gebied van toegankelijkheid, hij voerde veel 

overleggen met ambtenaren en politiek in Elst en 

Andelst om hen te wijzen op het toegankelijk, 

levensloopbestendig (ver)bouwen en renoveren/

aanleggen van straten. Hij was ondermeer secretaris 

en penningmeester van ons platform, gaf voorlichting, 

organiseerde informatieavonden, redigeerde het SGO 

blad, vroeg subsidies aan, was hoofdrolspeler van de 

film voor het Scholenproject, maar was vooral een 

verbindende persoon binnen het bestuur!  

Er is veel verbeterd maar nog lang niet altijd vanzelf, 

volgens Johan zijn met name de architecten (spatie 

teveel) eigenwijs. Zo werd het eerste deel van 

Westeraam levensloopbestendig gebouwd, inclusief de 

straten eromheen. Helaas ging dit in de volgende 

wijken die gebouwd werden wat minder goed. Het 

Openbaar Vervoer en de beeldvorming over mensen 

met een handicap zijn de laatste jaren wel enorm 

verbeterd. Maar nog steeds hoor je schrijnende 

verhalen van onze achterban, waarmee de SGO aan 

slag moet. 

 

“Het heeft duidelijk zin om te blijven hameren dat niet 

iedereen zomaar ergens aan kan meedoen.” 

 

“Het leukste zijn de contacten met anderen.” 

 

Advies van Johan aan de SGO 

“Zorg ervoor om in een vroegtijdig stadium bij nieuwe 

plannen betrokken te worden, daar waar de 

beslissingen genomen worden moet je er dicht op 

zitten.” 
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Veilig vissen in je rolstoel dankzij Stichting ViMeBe 

Moet je als fervent visser je hobby dan maar opgeven, 

als je in een rolstoel komt te zitten? Nou, Erwin zeker 

niet. Die is regelmatig langs de waterkant te vinden op 

het waterpas vlonder van ViMeBe. “Zo kan ik lekker 

ontspannen mijn hengeltje uitwerpen, zonder bang te 

zijn in het water te belanden.” 

 

Een vlonder om op te vissen: wat een prima idee. 

“Ja, voor mij is dit vlonder van de Stichting ViMeBe 

echt een uitkomst. Het is gemaakt van aluminium en 

helemaal waterpas af te stellen, zodat je tijdens het 

vissen mooi rechtop kan zitten in je rolstoel.” 

 

Om niet in het water te vallen zeker? 

“Nee, dat niet alleen, ook om rugklachten te 

voorkomen. Als je scheef zit, dan krijg je veel eerder 

last van je rug. Maar als het vlonder eenmaal goed 

gesteld staat aan de waterkant – daar heb je wel hulp 

bij nodig – dan zit je er niet alleen veilig op, maar ook 

ontspannen.”  

 

En waar laat je al je visspullen als je op het vlonder zit? 

“Je kan aan het vlonder allerlei hulpmiddelen 

vastmaken: een hengelsteun, een voerbak, het 

leefnet… Daar is allemaal ruimte voor, dus je hebt 

alles binnen handbereik. Zo kan je lekker relaxed 

vissen. Ik kan het echt iedereen aanraden. Het is een 

ideaal hulpmiddel om als rolstoeler bij het vissen te 

gebruiken.” 

 

Hoe komen mensen aan het vlonder? 

“Het visvlonder is beschikbaar via ViMeBe, een 

stichting die zich enorm inzet voor mensen met een 

beperking. Speciaal voor rolstoelers hebben zij dit 

vlonder ontworpen, zodat mensen zoals ik toch 

kunnen gaan vissen. Ze organiseren visuitjes en ik ga 

met enige regelmaat met hen mee. Dankzij ViMeBe zit 

ik dus niet thuis achter de geraniums maar in de frisse 

buitenlucht tussen het riet.” 

 

Kunnen mensen het vlonder ook zelf kopen? 

“Je kan een bestelling plaatsen bij de Stichting 

ViMeBe. Zij maken er dan speciaal een voor jou, dus je 

moet wel even wachten totdat je het vlonder in huis 

hebt. De prijs ligt rond de € 250, maar bij ViMeBe 

weten ze de exacte prijs.” 

Fusie Stuw en SWG 

Stuw en SWG zijn officieel 

gefuseerd en vormen samen 

een nieuwe welzijns-

organisatie: Forte Welzijn, 

werkzaam in de gemeentes Berg en Dal, Heumen, 

Overbetuwe en West Maas en Waal.  

 

Wat doet Forte Welzijn? 

 Kernpunt 

 Informatie, ideeën en geld voor uw buurt of wijk 

 Sportmogelijkheden 

 

Hulp en ondersteuning 

 Bij het invullen van formulieren 

 Bij opvoeden 

 Mantelzorg 

 Uw vragen over hulp en ondersteuning 

 

Waar kan ik aan meedoen? 

 Zondagmiddagsoos 

 Vrouwengroep 

 Samen eten 

 Forte Fit 

 

Kijk voor meer informatie op www.fortewelzijn.nl. 

Avan  

Avan regelt het aanvullend openbaar vervoer voor de 

regio Arnhem-Nijmegen. De 19 gemeenten die onder 

Avan vallen zijn: Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, 

Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, 

Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, 

Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, 

Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar. 

 

De belangrijkste gegevens die gebruikers van Avan 

moeten weten zijn: 

 

Reserveren 

www.avan-vervoer.nl of 0900-734 46 82 (2,8 ct/min) 

 

Klantenservice 

0900-463 65 26 (2,8 ct/min) 

 

Klachten 

0900-500 50 50 (10 ct/min) 

 

Calamiteiten (als Avan 30 min na de afgesproken tijd 

er nog niet is) 

0800-829 48 35 (gratis) 

 

Kijk voor alle informatie op de website van Avan via 

www.avan-vervoer.nl.  

http://www.fortewelzijn.nl
http://www.avan-vervoer.nl
http://www.avan-vervoer.nl


5 

 

De column van Joop 
Ik voelde het al toen ik 

binnenkwam. Opa was in een 

filosofische bui. Wat kun je, zei hij 

langzaam, wat kun je doen met 

twee miljoen. Of – nog erger – wat 

doen de gemeenten in Nederland 

met 1,2 miljard euro??!!!! Allemaal 

bestemd voorde zorg voor mensen 

met een beperking en jongeren in 

problemen. 

 

Dat is ongeveer 38000 euro per 

dag. Daar kun je wat mee. En wat 

doen de gemeenten, ze zetten het 

geld op de bank. Tegen een rente 

van rondweg 0,4% (dat is rond 

48000 euro rente per jaar). 

 

Opa kan het niet bevatten. Hoeveel 

nullen zijn dat? Hoe ga je met 

zoveel geld om? Misschien heeft 

het bestuur wel plannen. Misschien 

is er een beleid geformuleerd. 

Natuurlijk moet je over dergelijke 

budgetten een globale verdeling 

maken. Maar waar ligt dat dan.  

 

Gelukkig heeft onze gemeente een 

“transparant” systeem voor het 

komende jaar. Digitaal. Moeten we 

maar eens gaan kijken zegt opa. 

Opa probeert zijn gedachten te 

verzetten. In Amerika wordt een 

nieuwe president gekozen. Kost 

ook miljarden. 

 

 De wethouder heeft in zijn rubriek 

in de weekkrant de intentie 

uitgesproken dat het mogelijk moet 

zijn voor mensen om langer thuis 

te blijven wonen. Opa zegt ook: 

“oude bomen moet je niet 

verplanten”. Maar hoe gaat dat 

dan? In een keukentafelgesprekje  

wordt op een zeker moment door 

een consulent gesproken over de 

mogelijkheid om te gaan verhuizen 

omdat in deze gemeente géén 

traplift wordt gefaciliteerd. Opa 

vraagt hoe dat dan gaat met 

mensen die in een eigen huis 

wonen. Wordt het dan verkopen en 

vervolgens verhuizen en duurder 

wonen? 

 

De wethouder ziet in zijn column de 

technische snufjes voor 

zelfstandige bewoners. Domotica 

noemen  we dat. Allemaal mooi, 

maar valt daar ook een traplift 

onder? En wie betaalt die 

domotica? Kan dat uit de Wmo-

gelden?  

 

Opa wacht het af. Hij gaat op zijn 

bankje zitten en trekt bedachtzaam 

aan zijn pijpje. Op televisie is Linda 

bezig om nog wat prijzen te 

verdelen. 

 

Opa kan  

het niet  

bevatten. 

Hoeveel  

nullen zijn 

dat? Hoe  

ga je met  

zoveel geld 

om?  
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Dienstverlening Meldpunt Juiste Loket uitgebreid! 

Staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van 

VWS kondigde juni dit jaar aan een laagdrempelig 

Expertisepunt in te willen inrichten waar ouders, 

verzorgers van kinderen met een intensieve zorgvraag 

en ook professionals terecht kunnen met vragen.  

 

Vanaf 1 oktober 2016 is dit Expertisepunt operationeel 

en ingericht binnen het Meldpunt Juiste Loket. 

 

Welke vragen kunt u stellen? 

U kunt bijvoorbeeld contact met het Meldpunt 

opnemen als niet duidelijk is welke instantie(s) 

verantwoordelijk is voor het regelen van de zorg van 

het kind. De medewerker van het Meldpunt kan u 

informatie en advies geven, direct verwijzen naar de  

juiste instantie(s) of indien nodig contact zoeken met 

de betrokken instantie(s) om tot een passende 

oplossing te kunnen komen. 

 

Het Meldpunt Juiste Loket valt onder de 

verantwoordelijkheid van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het 

Meldpunt wordt bemenst door Per Saldo (vereniging 

van mensen met een persoonsgebonden budget) en 

Ieder(in) (koepelorganisatie voor mensen met een 

beperking of chronische ziekte). Voor meer informatie 

over de dienstverlening en de contactgegevens van het 

Meldpunt Juiste Loket, kunt u terecht op de 

informatiepagina van het Meldpunt Juiste Loket. 

 

Gat in toegang tot Valys nu gedicht 

Sommige mensen met een beperking komen binnen 

de gemeente niet meer in aanmerking voor een Wmo-

vervoerspas, terwijl ze wel bovenregionaal vervoer 

nodig hebben. Dit is nu opgelost. 

 

Het gaat hier om mensen die van de gemeente geen 

maatwerkvoorziening nodig hebben, zoals een 

regiotaxipas, of een Wmo-rolstoel of scootmobiel. Zij 

werden door de nieuwe regels uitgesloten. Valys heeft 

een nieuw criterium toegevoegd waardoor deze 

mensen nu wel recht op de Valys-pas hebben. 

Om een Valyspas te krijgen, is een verklaring van de 

gemeente nodig. Hierin staat dat u ondanks dat u niet 

in aanmerking komt voor de bovenstaande 

maatwerkvoorzieningen, u toch buiten de regio moet 

kunnen reizen. 

 

In de verklaring neemt de gemeente op wat uw 

beperking is. Bijvoorbeeld: U kunt boven de 5 zones 

niet zonder ondersteuning reizen omdat u maximaal 

100 meter kan lopen. Ook neemt de gemeente op 

waarom u niet in aanmerking komt voor de andere  

voorzieningen. Bijvoorbeeld omdat de lokale 

vervoersbehoefte door het eigen netwerk wordt 

opgelost. 

 

Voor meer informatie zie de website  

https://www.valys.nl/veelgestelde-vragen. 

Zwemuur ZMFB de Helster heeft ruimte 

Op maandagmorgen van 11-12 uur is er een grote 

groep zwemmers onder begeleiding van deskundige 

vrijwilligers aan de slag in zwembad De Helster.   

 

EZ&PC faciliteert mede dit zwemuur voor mensen met 

een fysieke beperking. Het water is lekker en het bad 

is prima toegankelijk, een lift en badrolstoel staan 

klaar. 

 

In het nieuwe seizoen zijn er weer een paar zwemmers 

bijgekomen maar er is nog plek. Ga rustig een keertje 

kijken! Kijk voor info op de site van de EZ&PC (ZMFB) 

of mail naar zmfb@ez-pc.nl.  

 

TBK 

EZ&PC biedt op zaterdagmiddag ook zwemlessen voor 

kinderen met leer- en gedragsstoornissen en kinderen 

met een motorische beperking. Bij het Team 

Bijzondere Kinderen kun je de diploma's A en B van 

het zwem-ABC behalen. De lessen binnen TBK zijn 

bestemd voor kinderen met leer- en gedrags-

stoornissen en kinderen met een motorische 

beperking, in de (functionele) leeftijd van 5 tot 12 jaar, 

die als gevolg van deze beperking niet aan het 

reguliere zwemonderwijs deel kunnen nemen.   

Kijk voor info op de site van de EZ&PC (TBK) of mail 

naar bzg-tbk@ez-pc.nl. 

 

https://www.valys.nl/veelgestelde-vragen
mailto:zmfb@ez-pc.nl
mailto:bzg-tbk@ez-pc.nl
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Column van Lidy: Wonen 

Lidy is getrouwd met Gerrit Jan. Samen hebben ze vier kinderen. De oudste zoon (21) is inmiddels het huis uit. 

De andere twee zonen (19 en 17) wonen nog thuis, evenals de jongste dochter, Yasmine (15). Yasmine is  

bekend met het syndroom van Albright. Hoe kan een gezinsleven eruit zien als er een van de gezinsleden een 

handicap heeft? Lidy zal in haar column diverse onderwerpen belichten.  

Na acht heerlijke maanden 

sabbatical, was ik toe aan een 

nieuwe uitdaging. Om die te 

vinden, was ik druk bezig om mijn 

professionele netwerk uit te 

breiden. Zo kwam ik in gesprek 

met iemand van de gemeente. En 

hoewel het over het 

jeugdzorgbeleid ging, vroeg ik hem 

terloops ook naar mogelijkheden in 

de gemeente Overbetuwe, voor 

wooninitiatieven voor mensen 

(18+) met een beperking.  

 

Ik vertelde hem dat we samen met 

een ander stel ouders op zoek zijn 

om over een paar jaar, onze 

kinderen ‘zelfstandig’ te laten 

wonen. Dit in een voorziening met 

24uurs begeleiding & verzorging/

verpleging. Een woonvorm waarbij 

wij als ouders de zeggenschap over 

ons kind blijven behouden en waar 

we meedenken en meebeslissen 

over belangrijke zaken rondom de 

woonvoorziening.  

 

Ik vertelde hem onze logeer- en 

opvangervaringen die we bij 

diverse instellingen in de buurt 

opgedaan hebben. Dat er nog veel 

aanbodgericht gewerkt wordt, 

terwijl de maatschappij veranderd 

is van vraag- naar aanbodgericht. 

Veel instellingen hebben die 

omslag nog niet gemaakt. En wat 

wij als ouders vragen, zit (nog) niet 

in het instellingsaanbod. Dus….tijd 

om zelf aan de slag te gaan. 

 

Mijn gesprekspartner verwees me 

met mijn vraag door naar één van 

zijn collega’s. Zij heeft onze vraag 

opgepakt en samen met de andere 

ouders, gingen we in overleg. 

Vervolgens kwam ze met het 

voorstel om een snelkookpan 

sessie te houden. Dit is een nieuw  

 

aanbod van de gemeente om 

burgerinitiatieven te ondersteunen 

en mogelijk een boost te geven 

zodat de initiatiefnemers vooruit 

kunnen.  

 

Zo gezegd, zo gedaan. De dame 

van de gemeente heeft een aantal 

van haar en onze contacten bij 

elkaar geroepen met de vraag om 

met ons plan mee te denken en 

waar mogelijk, mee te werken.  

 

En zo zaten we op een 

donderdagmiddag in de 

catacomben van het gemeentehuis 

te brainstormen over ons initiatief. 

In het midden van de tafel lag een 

groot vierkant vel, die ons stap voor 

stap door de sessie leidde. 

Belangrijke dingen konden er direct 

opgeschreven worden. Er kwamen 

veel vragen op ons af waar we nog 

over na moeten denken. Na afloop 

werden contactgegevens 

uitgewisseld en gingen we met een 

vol geschreven vel en veel extra 

informatie, weer huiswaarts. De 

eerste stap was gezet.  

 

Nu is de verdere zet aan ons. We 

zijn ouders aan het verzamelen die 

interesse hebben om samen met 

ons deze kar te gaan trekken. 

Ouders, die net als wij op zoek zijn 

naar een passende woonvorm voor 

hun kind. De bedoeling is dat elk 

kind (als het komt wonen 18+ is) 

een eigen ruimte en natte cel krijgt.  

 

De gezamenlijke ruimte is om te 

koken en/of te eten. Er is 24 uur 

zorg/begeleiding aanwezig. Het 

belang van het kind(eren)/de cliënt

(en) staat voorop. Ouders 

participeren ook. Op welke manier 

moet nog verder uitgewerkt 

worden. Het is een ambitieus plan,  

dat jaren gaat kosten voordat het 

gerealiseerd gaat worden, maar 

dat is niet erg. Yasmine is nu 15 en 

als het 5 jaar gaat duren, lijkt ons 

dat een mooi tijdstip dat ze op 

‘zichzelf’ gaat wonen.  

 

Inmiddels is het met de baan ook 

goed gekomen. En met dit project 

er naast, lijkt de sabbatical alweer 

ver achter me te liggen.  

 

Mocht u na het lezen van dit artikel 

geïnspireerd zijn om een bijdrage 

te leveren, ik hoor het graag.  

 

Lidy 
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Sportavond Bemmel groot succes met 42 sporters 

Op woensdag 21 september 2016 vond er op 

sportpark Ressen in Bemmel een sportavond plaats 

voor mensen met een beperking. Op deze avond 

maakten 42 sporters kennis met wel drie sporten, 

waaronder voetbal, hockey en basketbal. Zo werd er 

geschoten op de goals en de basket, maar ook 

kwamen er diverse oefeningen en spelsituaties aan 

bod om een goede indruk van de desbetreffende 

sporten te krijgen. De sporten worden alle drie al 

aangeboden voor mensen met een beperking in 

Bemmel, maar ook in de regio. Na afloop ontvingen 

alle deelnemers een prachtige medaille en werd er 

gezamenlijk een glaasje ranja gedronken. De 

organisatie lag in handen van de sportverenigingen 

MHC Bemmel 800, Sportclub Bemmel, Batouwe 

Basketbal en Uniek Sporten. Om de sportdeelname te 

stimuleren en de deelnemers een sportieve avond te 

laten beleven organiseerde de genoemde clubs een 

sportavond vol beweging en gezelligheid. 

 

Wilt u meer informatie over Uniek Sporten of het 

sportaanbod in de regio, dan kunt u contact opnemen 

met Chantal Migo (coördinator aangepast sporten) via 

c.migo@unieksporten.nl of via 026-3523850. Meer 

informatie over Uniek Sporten is ook te vinden op 

www.unieksporten.nl.   

Van 17 t/m 25 september 2016 werd weer de Nationale Sportweek georganiseerd. De Nationale Sportweek is 

een landelijk sportevenement dat een week lang in Nederland sporten in de etalage zet en laat zien hoe gezond 

en vooral leuk sporten en bewegen is. De Nationale Sportweek valt samen met het moment waarop veel 

verenigingen en clubs hun deuren opnieuw open zetten; het sportseizoen gaat weer beginnen. Daarom vieren 

veel verenigingen tijdens de Sportweek in heel Nederland de start van het nieuwe sportseizoen en in Bemmel 

deden we hier natuurlijk aan mee!  

Vrijdagavond Café gestart 

Vanaf januari is Randwijks Hof gestart met het 

vrijdagavond café. Elke vrijdagavond is het dorpshuis 

vanaf 20.00 uur open voor alle Randwijkers, jong en 

oud voor een kopje koffie of een drankje. Na enige 

weken begint de loop er aardig in te komen! Komt u 

ook een kijkje nemen? 

Toegankelijkheid wordt norm 

In het debat in de Eerste Kamer gaf staatsecretaris 

Van Rijn aan dat de ratificatie van het VN-verdrag 'niet 

vrijblijvend' is. Overheden, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties moeten gaan werken 

aan een toegankelijke samenleving.  

 

Onderdeel hiervan is digitale toegankelijkheid. Deze is 

noodzakelijk om het recht van personen met een 

handicap zo maximaal mogelijk onafhankelijk te zijn 

van anderen (artikel 26) te waarborgen. 

 

Op 27 oktober 2016 heeft het Europees Parlement 

een belangrijk besluit  genomen op weg naar inclusief 

digitaal Europa. De eerste EU-brede Richtlijn om 

websites en apps van de publieke sector toegankelijk 

te maken is formeel goedgekeurd door het Europees 

Parlement. 

mailto:c.migo@unieksporten.nl
http://www.unieksporten.nl
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Sneller tandenpoetsen 
 

Met deze tandenborstel van Dr. Barmans poets je in 

één beweging de binnen–, buiten– en bovenkant van 

de tanden en kiezen. Superbrush past zich aan aan de 

vorm en grootte van iedere tand. Door kort en zacht te 

wrijven en tegelijkertijd de borstel naar binnen en naar 

buiten te kantelen, worden alle tanden grondig 

gepoetst. Handig dus, voor iemand die tandenpoetsen 

heel vervelend vindt. Zo wordt tandenpoetsen leuk en 

doeltreffend! Kijk voor meer informatie en prijzen 

(vanaf € 3,95) op de website www.tandartsplein.nl.  

 

 

 

 

 

Sprekend fotoalbum 
 

In dit sprekend fotoalbum passen foto's van 10 x 15 

cm. Het album heeft 24 pagina's. Voor elke pagina kan 

een spraakboodschap worden opgenomen van 

maximaal 10 sec. Schuif uw foto's, picto- of 

tekstkaarten in de transparante hoesjes en neem 

bijbehorende boodschappen op. De gebruiker drukt op 

de afspeelknop om de spraak te activeren. Leuk voor 

sprekende verhaaltjes, communicatieboeken, stap-

voor-stap instructies, geheugenboeken en persoonlijke 

informatie. Prijs € 33,94 via 

www.webshop.rdgkompagne.nl. 

 

  

 

 

Handige hulpmiddelen 

Fototoetsen kiezer telefoon 
 

Deze aanvulling op uw telefoon maakt het makkelijk 

om via het extra grote toetsenbord direct mensen te 

bellen op basis van een foto. Het apparaat wordt naast 

een  bestaand telefoontoestel. Om te bellen neemt 

men de hoorn van de haak drukt op de gewenste foto, 

waarna het bijbehorende nummer wordt gekozen. 

Foto’s of afbeeldingen kunnen gemakkelijk gewijzigd 

worden. Werkt zonder batterijen of adapter. 

Verkrijgbaar via www.fysic.nl. 

Laarzenknecht 
 

Deze laarzenknecht is ideaal wanneer u moeite heeft 

met het goed uitkrijgen van uw laarzen. Deze 

laarzenknecht is geschikt voor regenlaarzen, 

werklaarzen en normale dames laarzen. De 

laarzenknecht is gemaakt van hout en heeft aan de 

bovenzijde rubberen stukjes om meer grip te krijgen. 

Daarnaast is in de ronding die rondom de hak van 

laars valt ook een bescherming aangebracht. Kijk op 

www.lederenriemen.nl voor meer info. 

Hoezen voor gips 
 

Heeft u tijdelijk gips op uw been of arm? Dan is 

douchen erg lastig. Hulpmiddelenwereld biedt 

beschermhoezen in vele soorten en maten, zodat u 

ook met gips toch kunt douchen. Kijk voor meer info 

op www.hulpmiddelenwereld.nl.  

 

 

 

 

 

Knarsbitje 
 

Door sommige aandoeningen kunnen mensen gaan 

tandenknarsen. Om de schade hiervan vooral ‘s 

nachts te beperken, kunt u gebruik maken van een 

knarsbitje. Dent Send kan deze op maat voor u maken; 

kijk op www.dentsend.nl. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tandartsplein.nl
https://webshop.rdgkompagne.nl/sprekend-fotoalbum.html
http://www.fysic.nl
http://www.lederenriemen.nl
http://www.hulpmiddelenwereld.nl
http://www.dentsend.n
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Hersenbokaal 2016 

De Hersenbokaal is 

een jaarlijkse prijs 

van de 

Hersenstichting die 

bijdraagt aan het 

duurzaam 

verbeteren van 

kwaliteit van leven 

van mensen met 

een hersenaandoening.  

 

‘Met MAF meer mens’ is de winnaar van de 

Hersenbokaal 2016. Met de prijs van € 40.000 

wordt een praktische online training ontwikkeld, 

speciaal voor mensen met hersenletsel én hun 

naasten. Dat juist ook de mantelzorgers worden 

meegenomen, maakt dat de Hersenstichting het met 

deze prijs mogelijk wil maken dat de succesvolle 

training breed beschikbaar komt.  

 

De wereld van mensen met hersenletsel, 

bijvoorbeeld na een hersenbloeding of een 

verkeersongeval, verandert radicaal. Zij kunnen 

blijvende gevolgen ervaren, zoals (extreme) 

vermoeidheid en overgevoeligheid voor prikkels. 

Maar ook het leven van de mantelzorger draait 180 

graden. Zij krijgen vaak te maken met overbelasting 

en stress. Zij laten de getroffene vaak voorgaan en 

vergeten zichzelf daarbij. De reeds bestaande MAF-

training wordt daarom vertaald naar twee online 

trainingen. Eén specifiek gericht op de patiënt met 

hersenletsel en één speciaal voor de mantelzorgers. 

Juist ook de aandacht voor de mantelzorger maakt 

deze training bijzonder vindt de Hersenstichting. 

Website www.hersenstichting.nl/hersenbokaal-2016 

De eigen bijdrage in de Wlz voor mensen met een 

Modulair Pakket Thuis (MPT) die minder dan 20 uur 

zorg per maand afnemen gaat omlaag. Dit heeft 

staatssecretaris Van Rijn (VWS) in een brief aan de 

Tweede Kamer laten weten. Op Prinsjesdag werd al 

aangekondigd dat de eigen bijdrage in de Wmo wordt 

verlaagd. 

 

Eigen bijdrage Wlz 

Met het MPT neem je zorg af via zorg in natura bij 

meerdere zorgaanbieders. Het is hierbij ook mogelijk 

om een combinatie met het pgb te hebben. Per 1 

januari van dit jaar is de eigen bijdrage in de Wlz 

vastgesteld voor mensen die thuis zorg ontvangen 

via MPT. Dit is alleen op basis van het inkomen 

gebeurd en de hoeveelheid van afgenomen zorg is 

hierbij niet meegenomen. Gebleken is dat voor 

mensen die weinig zorg afnemen de eigen bijdrage in  

geen verhouding staat tot de kostprijs en het een 

prikkel kan zijn voor minder inzet van mantelzorg. De  

staatssecretaris vindt dit ongewenst en heeft laten 

weten dat cliënten met alleen een MPT die minder 

dan 20 uur zorg per maand ontvangen teruggaan 

naar een minimale eigen bijdrage van € 23 per 

maand. Deze maatregel wordt met terugwerkende 

kracht vanaf januari 2016 ingevoerd. 

 

Eigen bijdrage Wmo 

Vanaf 1 januari 2017 gaat de eigen bijdrage voor de 

Wmo ook omlaag. Zo gaan alleenstaanden minimaal 

€ 17,50 aan eigen bijdrage betalen. 

Meerpersoonshuishoudens boven de AOW-

gerechtigde leeftijd zijn ook minimaal € 17,50 kwijt. 

Meerpersoonshuishoudens onder de AOW-

gerechtigde leeftijd met een verzamelinkomen lager 

dan € 35.000 hoeven geen eigen bijdrage meer te 

betalen.  

 

Bron: Per Saldo 

Overbetuwe voor elkaar 

Onze maatschappij verandert snel en de overheid 

trekt zich steeds verder terug. De technische 

ontwikkelingen en gebruik van de computer zijn ook 

in de zorg niet te stoppen. Er wordt verwacht dat we 

steeds langer thuis wonen. En na een behandeling in 

het ziekenhuis heeft onze naaste er ineens een 

zware zorgtaak bij. Maar gelukkig leven we samen in 

een sociaal en welvarend land waar we oog hebben 

voor elkaar. Belangrijk is om niet af te wachten maar 

om zelf in beweging te komen. Wanneer je actief op 

zoek gaat naar hulp, blijken er opeens mensen in je 

naaste omgeving waarvan je het misschien niet zou 

verwachten die jou willen helpen. Of die gewoon 

even tijd voor je maken voor een praatje of een 

wandeling. Hulp vragen is niet altijd even makkelijk. 

Je krijgt snel het gevoel een ander tot last te zijn. 

Maar niets blijkt minder waar. De enthousiaste 

vrijwilligers die zich via Overbetuwevoorelkaar.nl al 

hebben aangemeld, weten maar al te goed wat een 

goed gevoel zij overhouden aan het bieden van hulp 

aan naasten. En niet alleen die ene vrijwilliger, ook 

alle reeds bestaande initiatieven worden via 

Overbetuwevoorelkaar.nl veel sneller gevonden. Het 

bieden en vinden van hulp was nog nooit zo 

eenvoudig. Mocht u niet 

zo handig zijn met 

internet dan is er vast 

wel een familielid, vriend 

of buur die even mee wil 

helpen. Onze 

maatschappij verandert 

van welvaart naar 

welzijn, geef elkaar die 

kans en meld je nu aan! 

 

Eigen bijdrage Wlz en Wmo omlaag 

https://www.hersenstichting.nl/hersenbokaal-2016
http://www.Overbetuwevoorelkaar.nl
http://www.Overbetuwevoorelkaar.nl
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Column van Tom: beleid en burgerschap 

Een tijd geleden was er een 

bijeenkomst van het SGO in het 

gemeentehuis van Overbetuwe. Tot 

schrik van organisatoren en 

gemeente kwamen daar ruim 170 

gehandicapten op af. Kennelijk 

was er een snaar getroffen. 

Kennelijk was er behoefte aan 

informatie. 

 

Maar het gebodene viel tegen: in 

de pauze gingen bijna 100 mensen 

weg. Na de pauze mocht ik het 

woord voeren, maar de avond kon 

ik niet redden. 

 

Niettemin is de vraag nog steeds: 

hoe gaan we nu verder met de 

decentralisaties in het sociaal 

domein? Een commissie, 

voorgezeten door Han Noten, 

burgemeester van Dalfsen schrijft 

daarover aan de minister het 

volgende, in een recent verslag van 

september 2016: 

“In de vijfde rapportage stellen we 

dat we aan het begin staan van 

een fundamentele verandering. De 

eerste stappen zijn gezet, maar het 

moeilijkste moet nog komen. De 

decentralisaties hebben effect op 

de rol van de gemeenteraad. Ook 

belichten we het perspectief van 

burgers. We gaan in op het 

voortbestaan van de 

specialistische jeugdzorg. En we 

belichten het Passend Onderwijs in 

het sociaal domein en zien dat 

daar de echte veranderingen nog 

moeten starten. Datzelfde geldt 

voor de kanteling van de sector 

huishoudelijke zorg naar een 

sector dienstverlening aan huis. En 

we laten zien dat de 

decentralisaties een verandering te 

weeg brengt in het vak van 

professional. De praktijk moet aan 

de macht, stelt de commissie in de 

rapportage”.  

 

Heeft dit gevolgen voor de 

gemeente en voor het SGO? 

 

 

Ik las het kwartaalverslag van de 

gemeente en zie opnieuw 

onderbesteding bij de Wmo, 

waaruit o.a. de huishoudelijke hulp 

betaald wordt en overbesteding in 

de Jeugdzorg. Helder: de  

gehandicapte oudere levert hulp in 

de huishouding in, voor een 

ontsporende jongere. Willen we dat 

zo? Je kunt die keuze maken, want 

wie de jeugd heeft, heeft de 

toekomst. 

 

Maar het lijkt me dat er nogal wat 

is om over na te denken. Onze 

gemeente heeft een 

Participatieraad, die daarin een 

mooie rol zou kunnen spelen. 

Alleen, een bondgenoot voor een 

robuste opstelling voor burgers met 

een handicap, heb ik er niet in 

kunnen zien. De gemeente heeft 

“raad” nodig, maar de 

gehandicapte burgers toch ook? 

 

Geheel in de lijn van de commissie 

die ik hierboven noemde, heb ik de 

wethouder gevraagd of hij meer 

wilde dan op de winkel passen. Dat 

wilde hij en vooral de jeugdzorg 

ging hem ter harte. Dan zou daar 

ontwikkelingswerk moeten 

gebeuren, experimenten, nieuwe 

vormen van dagbesteding, 

arbeidsbemiddeling, ondersteuning 

en toeleiding naar banen. De 

rapportage die de gemeente over 

het sociaal domein naar de 

gemeenteraad stuurt, is dan 

teleurstellend. Er wordt 

beheersmatig keurig verslag 

gedaan, zoals goed openbaar 

bestuur betaamt. Maar hoe komen 

we van een sector huishoudelijke 

zorg naar een sector 

dienstverlening aan huis? Hoe 

organiseren we dat? 

 

 

Wie zich niet wil bemoeien met die 

verhalen over Rijk en Gemeente, ik 

snap dat. In mijn vorige boodschap 

schreef ik over de ziekte van 

Parkinson van mijn vrouw. Wij 

hebben behoefte aan lotgenoten 

met die ziekte, om ervaringen uit te 

wisselen. Dat is een heel simpel 

vraagje. Toen ik het uitsprak, was 

het ineens een hulpvraag en ik 

sprak namens een gehandicapte.  

 

Maar ik had alleen maar een 

organisatievraag van een robuste 

burger, getroffen door een akelige 

ziekte, maar het vaste voornemen 

om zelf baas te blijven en regie te 

houden. Het SGO bestuur vond het 

prima als ik Parkinsonpatiënten 

zou proberen te organiseren via dit 

blad. Vijf is al een aardig resultaat. 

Wie? Mail svp naar 

vandoormaal@vodafonethuis.nl.  

 

Tom van Doormaal 



12 

 

Open brief aan Van Rijn 

Beste Martin van Rijn, 

 

Wat ik nog voor me zie zijn de televisiebeelden van afgelopen zaterdag bij Kassa van de vriendelijke omhelzing 

die u een jong gehandicapte vrouw gaf toen het VN-verdrag voor een toegankelijk Nederland voor mensen met 

een handicap door de tweede kamer werd aangenomen. Tekenend voor het succes van het harde werk van 

velen, waaronder ik. Mensen die afgelopen jaren keihard streden voor de rechten voor gehandicapten zoals 

vermeld in het VN-verdrag. Hun bevrijding, als het ware. 

 

De route naar een toegankelijk Nederland noodzaakte deze zomer bij de ratificatie van het verdrag tot een 

aantal ferme besluiten en stevig stappenplan in de AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur). Simpel gezegd: 

Hoe de toegankelijkheid straks wordt geregeld in ons land. Op diverse terreinen. En dan hebben we het niet 

enkel over het weghalen van een drempeltje of verbreden van een deurpost. Dan hebben we het over echte 

zaken. Toegankelijke treinen, toegankelijke universiteiten en hoge scholen, toegankelijke studentenkamers, 

toegankelijke café’s, toegankelijke stages, toegankelijk werk en uiteraard toegankelijke informatie. 

 

Koude Kermis 

Maar na de euforie kwam afgelopen week het echte verhaal naar buiten. De dode mus als het ware. Het voorstel 

van uw ministerie toont geen stappenplan, geen deadlines, geen stevige besluiten, geen toegankelijkheids-

normen, maar blijft uitgaan van het feit dat de samenleving een en ander wel zal oplossen. Waarbij het 

ministerie alles zal ‘monitoren’. Tja, monitoren. Het bobo-woord van alle transities in de zorg. Bewaken zonder 

sancties. Loslaten zonder vangnet. Maar de regering durft het gewoon niet aan. Eens een keer een echte stap 

vooruit maken. Lef tonen. Echt kantelen! 

 

Want stel je voor dat je iets kan betekenen voor 2,5 miljoen Nederlanders met een handicap. Het is uitstel … nee 

… het is afstelgedrag in de ergste vorm. Het toont totale onverschilligheid naar mensen die echt mee willen doen 

in deze maatschappij, maar zat zijn dat de beperkingen niet bij hen zitten, maar bij het lef van de huidige 

politiek. 

 

Samenleving heeft richting nodig 

Nee, Martin, toegankelijkheid komt niet vanzelf, dat doet de samenleving al tientallen jaren niet – die paar 

mooie voorbeelden daargelaten. Waarom zullen bedrijven, scholen, of de Nederlandse Spoorwegen iets doen op 

basis van dit broddelwerkje van het ministerie van VWS. Twee A4-tjes, met achterliggende boodschap dat het de 

samenleving en het bedrijfsleven vooral niks of weinig zal mogen kosten. Ik walg van het gemak dat mensen met 

een beperking wederom door dit kabinet en alle ministeries incluis worden weggezet als kanslozen, die hun 

aalmoes maar uit de samenleving moeten opscharrelen. 

 

Judas Iskariot is de naamgever van de Judaskus. Die eer valt u niet meer te behalen. De Judas-hug. Daar bent u 

echter wel de uitvinder van. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marcel Kolder 

vader van Mayim Kolder, een jong meervoudig gehandicapt meisje dat in de toekomst niet graag op aalmoezen 

uit de samenleving zit te wachten 

 

(dit stuk is ‘à titre personnel’ en uit het hart geschreven) 
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De laatste fase van Parkinson 

Een van de doelstellingen van de Parkinson Vereniging 

is dat mensen met de ziekte van Parkinson een zo 

hoog mogelijk kwaliteit van leven hebben. Dit geldt 

voor alle fases van de ziekte, ook voor de laatste fase. 

Daarom heeft de vereniging een nieuwe brochures 

ontwikkeld: “De laatste fase van de Ziekte van 

Parkinson”.  

 

In deze brochure worden handvatten geboden voor het 

bespreken en vastleggen van de wensen voor de 

laatste fase. De brochure is gratis voor onze leden en 

kost €2,75 voor niet-leden. Bestellen kan door op deze 

link te klikken.  

Op Terschelling staat een prachtige elektrische rolstoel 

met rupsbanden, waarmee mensen die slecht ter been 

of rolstoelafhankelijk zijn toch kunnen genieten van 

het strand. Paviljoen West Aan Zee beschikt over deze 

bijzondere rolstoel. U kunt in overleg  geheel gratis 

gebruikmaken van de rolstoel, die door de inzittende 

zelf te besturen is. Vraag aan de bar in het 

strandpaviljoen of de rolstoel beschikbaar is. Het is 

helaas niet mogelijk om de strandrolstoel vooraf te 

reserveren. 

 

Paviljoen West aan Zee is gelegen aan de West aan 

Zee 100, 8881 HB West-Terschelling. 

MRTS 07 

MRTS 07 maakt kleding en accessoires die past in het 

modebeeld en daarnaast allerlei slimme 

eigenschappen heeft die ervoor zorgen dat je kleding 

lekker zit en gemakkelijk aan- en uit te trekken is. Er is 

ruimte voor slangetjes en allerlei gemakkelijke 

openingen die mooi zijn weggewerkt zodat je het niet 

ziet. De sjaals laten geen vocht door en trendy 

beenwarmers toveren je schoenen om in mooie 

laarzen die perfect passen bij je outfit. 

 

MRTS 07 staat voor Maurits (geboren in 2007). 

Maurits is de zoon van oprichtster Nelleke Litjens en 

de grote inspiratiebron voor het label. Maurits 

ondervindt door NAH een veelvoud aan praktische 

problemen en MRTS 07 biedt voor veel van deze 

ongemakken een mooie oplossing. 

 

Ook kleding en accessoires op maat zijn mogelijk! Kijk 

snel op www.mrts07.nl voor de collectie en meer 

informatie.  

Het fotograferen van bijzondere, gehandicapte of zorg 

intensieve kinderen is de specialiteit van Gaby 

Emanuels, zelf moeder van een gehandicapt kind. 

Samen met u gaat ze op zoek naar de perfecte locatie; 

een plek waar het grote of kleine fotomodel kan 

stralen. Omdat externe factoren van invloed kunnen 

zijn op het humeur van het kind, neem Gaby ruim de 

tijd voor iedere opdracht. Deze aanpak levert 

fantastische foto’s op! Benieuwd naar meer foto’s en 

alle informatie? Kijk dan op de website van Gaby: 

www.bijzonder-fotografie.nl.  

Strandrolstoel Bijzondere fotografie 

https://www.parkinson-vereniging.nl/wat-doen-wij/productenoverzicht/bestellen/
https://www.parkinson-vereniging.nl/wat-doen-wij/productenoverzicht/bestellen/
http://www.mrts07.nl
http://www.bijzonder-fotografie.nl/
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Eten wat de pot schaft 

Oosterhout 
 

In Oosterhout kunt u elke laatste donderdag van de 

maand van 12.30 tot 14.00 uur mee-eten. Dit kan in 

Dorpshuis De Schakel, De Honsvoet 2.  

 

De kosten bedragen € 6 voor een 3-gangenmenu, 

welke wordt klaargemaakt door vrijwilligers. 

 

Aan– of afmelden kan tot uiterlijk 2 dagen van tevoren 

via Martien Spaan; e-mail: martienspaan@hotmail.com 

of telefoon: 06-47161699. 

Randwijk 
 

Wilt u uw dorpsgenoten beter leren kennen of heeft u 

gewoon zin om lekker aan te schuiven en niet te 

hoeven koken?  

 

Elke maand is er een heerlijke maaltijd voor alle 

Randwijkers in Randwijks Hof, Bredeweg 8a. 

Het eten wordt om 18.00 uur opgeschept en kost € 6. 

 

U kunt zich tot 3 dagen van tevoren opgeven via  

e-mail: famdoezejager@hotmail.com of telefoon: 

(0488) 491 506. 

Winnaar fotowedstrijd 

De winnaar van de fotowedstrijd van de Week van de 

Toegankelijkheid is Kim van Iersel uit Tilburg. Zij 

maakte deze foto van de menukaart in braille van 

brasserie-biercafé Anvers in haar woonplaats. Het 

restaurant heeft ook een aparte lunch- en dessertkaart 

in braille. 

 

De foto is een mooi voorbeeld van een horeca-

ondernemer die zijn best doen om mensen met een 

beperking zo gastvrij en toegankelijk mogelijk te 

ontvangen. Precies zoals bedoeld met het thema Aan 

Tafel! van de Week van de Toegankelijkheid 2016. 

Nederlands recht 

Op dinsdag 12 april 2016 heeft de Eerste Kamer 

unaniem de wetsvoorstellen voor goedkeuring en 

uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap aanvaard. 

 

Deze goedkeuring door de Eerste Kamer is de laatste 

grote stap op weg naar ratificatie. Het verdrag treedt in 

werking op 1 januari 2017, of bij Koninklijk Besluit op 

een eerder tijdstip. 

 

Wilt u deze regels nalezen? Op internet zijn ze te 

vinden, onderverdeeld in 50 artikelen. 

Verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap, New York, 13-12-2006 geldend van 14-07-

2016 t/m heden: www.wetten.overheid.nl/

BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2. 

 

mailto:martienspaan@hotmail.com
mailto:famdoezejager@hotmail.com
http://www.wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2
http://www.wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2
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Netwerk WWWenZO 

Over de Kerngroep WWWenZO  

In de gemeente Overbetuwe werken organisaties en 

bedrijven die actief zijn op het gebied van wonen, 

welzijn en zorg al jarenlang intensief samen. Dat heeft 

al geleid tot een paar mooie initiatieven, maar vaak 

bleef het bij praten. 

 

Daarom hebben de organisaties samen met de 

gemeente besloten om meer daadkracht te 

ontwikkelen. Hiervoor is een kerngroep opgericht, die 

zich actief is in gaan zetten om een netwerk te vormen 

voor iedereen in de gemeente Overbetuwe.  Om het 

netwerk te vormen en uit te breiden zijn de 

verschillende “sectoren” vertegenwoordigd, zowel 

vrijwilligers als professionals: Forte Welzijn, 

Wst.Valburg, Attent, Steunpunt Mantelzorg, OCO 

(ondernemers), NaarHuusToe, VPTZ, en gemeente (oa 

de wethouder).  

 

Onze missie 

Onze missie is om te komen tot een samenleving 

waarin onze inwoners zelf verantwoordelijkheid 

(kunnen) nemen én actief (kunnen) bijdragen aan het 

ondersteunen van familie, vrienden, buren, de wijk en 

de bredere samenleving.   

 

Dat betekent dat organisaties samen met de 

gemeente uitnodigend en faciliterend zijn naar de 

inwoners, bewonersinitiatieven stimuleren, 

enthousiasmeren, versterken en verbinding zoeken.  

Op de website www.wwwenzo.nl leest u over onze 

initiatieven om dit te bereiken en hoe u hierop kunt 

aansluiten. 

 

De naam van het netwerk “WWWenZO” 

De naam kan worden gelezen vanuit meerdere 

perspectieven. “WWW&ZO” staat voor: 

 welzijn, werk, wonen en zorg en onderwijs als 

sectoren waarvan primair inzet wordt    

gevraagd; 

 “enZO ” staat voor een oproep om deel uit te 

maken van het netwerk aan ieder zie zich niet    

verbonden voelt met “wonen, werken, welzijn, 

zorg en onderwijs”; 

 de “O” kan gelezen worden als “Overbetuwe” 

waar we allemaal de gewenste    

participatiesamenleving vormen;  

 “WWW” staat voor “netwerk”, naar analogie van 

het “world wide web” wat we willen zijn    in de 

hele Overbetuwe tot en met elke burger en 

organisatie als deelnemer. 

Activiteiten  

Afgelopen jaren zijn er een aantal grote 

netwerkbijeenkomsten geweest waar veel organisaties 

met elkaar verkend hebben wat zij met elkaar kunnen 

doen. Dat heeft geleid tot goede onderlinge contacten 

en enkele concrete initiatieven. 

 

De kerngroep WWWenZO heeft al twee keer (2015 en 

2016) een “Overbetuwse Landdag” georganiseerd, 

waarbij het accent lag op initiatieven die inwoners in 

de verschillende dorpen nemen, al dan niet samen 

met leden van het netwerk. Dat leverde niet alleen 

meer bekendheid op, maar ook vonden deze actieve 

bewoners vaak aansluiting bij enthousiaste en 

betekenisvolle organisaties, waardoor hun projecten 

nieuwe impulsen kregen. Voor de organisaties was dit 

een belangrijk moment om aan te sluiten.  

 

Het succes van deze landdagen wil de kerngroep 

verder uitbouwen. Daarbij ligt het accent op actie. Niet 

te veel praten dus, maar concreet mee helpen om 

samen met de inwoners te werken aan de versterking 

van een betrokken samenleving. Leidend daarbij is 

niet het aanbod en de dienstverlening van de 

organisaties, maar de behoefte, knelpunten en 

initiatieven in de dorpskernen.  

 

Voor de komende jaren richten wij ons op die 

initiatieven.  We zijn ons er van bewust dat het gaat 

om een ontwikkelproces, waarin we nog veel moeten 

leren en waarin we elkaar moeten helpen. Daarvoor is 

vertrouwen belangrijk en een gezamenlijk “kompas”, 

dat wil zeggen een gedeeld beeld over de richting. We 

zijn op de goede weg! 

 

Namens de Kerngroep WWWenZo 

Ruud Geerts (Forte Welzijn) 

 

Ruud is bereikbaar via ruud.geerts@fortewelzijn.nl of 

telefonisch via 06-49 88 10 90. 

http://www.wwwenzo.nl
mailto:ruud.geerts@fortewelzijn.nl
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Kaalslag Wmo en Jeugdzorg was helemaal niet nodig 

Gemeenten hebben in 2015 1,2 miljard euro overgehouden aan de Wmo en Jeugdzorg, blijkt uit cijfers van het 

CBS. Illya Soffer, directeur van Ieder(in) vindt dit  onverteerbaar. “Er heeft de afgelopen tijd een kaalslag 

plaatsgevonden in de zorg, terwijl gemeenten eigenlijk ruim voldoende geld in kas hadden. Voor de mensen die 

hierdoor getroffen zijn, is dit ronduit schokkend.” 

Illya Soffer wijst op de grote gevolgen die het 

bezuinigingsbeleid van gemeenten heeft gehad. “Veel 

kinderen is specialistische hulp onthouden, omdat het 

geld zogenaamd op was. Duizenden mensen hebben 

te horen gekregen, dat ze voortaan geen pgb meer 

krijgen. Tienduizenden mensen kregen opeens geen of 

veel minder huishoudelijke hulp. En ook op begeleiding 

en dagbesteding is fors bezuinigd.” 

 

“Dit alles heeft het leven van veel mensen in de war 

geschopt. Mantelzorgers zijn extra belast. Gezinnen 

zijn onder grote druk komen te staan omdat een kind 

niet de juiste hulp krijgt. En duizenden mensen zijn in 

een juridisch gevecht met hun gemeente terecht 

gekomen” 

 

“Als je dit alles weet, is het ongelooflijk dat gemeenten 

alleen vorig jaar al 1,2 miljard hebben overgehouden. 

Dat is bijna 10% van het Wmo-budget! Per burger in de 

Wmo is dat € 2000.” 

Geld moet terug naar de zorg 

“Het grote overschot maakt in ieder geval duidelijk dat 

er best geld is om mensen goede zorg en 

ondersteuning te bieden. Dat moeten gemeenten nu 

dus ook gewoon gaan doen. Verder moet het geld dat 

over is gebleven absoluut terug naar de zorg. 

Gemeenten mogen dat niet gaan gebruiken voor 

nieuwe  lantaarnpalen.” 

 

Het argument van gemeenten, dat ze het geld nu nodig 

hebben als buffer en het straks echt wel in de zorg 

terecht laten komen, vindt Soffer onzinnig. “Je richt 

eerst veel schade aan en vervolgens ga je dat met veel 

moeite weer herstellen. Dat werkt niet.” 

 

Bron Ieder(in) 

Veranderingen in de zorg per 2017 

In 2017 geeft de overheid 400 miljoen euro meer uit aan volksgezondheid. Met dit extra geld worden een aantal 

bezuinigingen teruggebracht, zoals de omstreden bezuiniging in de verpleegzorg. De problemen met de 

uitbetaling voor het persoonsgebonden budget (pgb) zijn nog steeds niet helemaal opgelost en het kabinet 

maakt daarom 20 à 30 miljoen euro vrij om gedupeerden in 2017 tegemoet te komen. 

De belangrijkste wijzigingen in de zorg per 2017 

worden: 

 De zorgpremie gaat met gemiddeld € 3,50 per 

maand (dus € 42 per jaar) omhoog. De 

verhoging van de premie verschilt per 

verzekeraar. 

 De inkomensafhankelijke bijdrage 

Zorgwetverzekering daalt voor werknemers, 

werkgevers, zzp-ers en gepensioneerden. 

 Het eigen risico blijft gelijk, dus op € 385. 

 Lage inkomens worden middels de zorgtoeslag 

gecompenseerd voor de hogere zorgpremie. 

 Het basispakket wordt op een aantal punten 

uitgebreid: 

 Kortdurend verblijf in een zorginstelling 

wordt vergoed. 

 Er komt een vergoeding voor bepaalde 

vormen van plastische chirurgie. 

 Voor etalagebenen worden maximaal 37 

fysiobehandelingen vergoed. 

Zorgwijzer 

Op de website www.zorgwijzer.nl staat een overzicht 

van alle veranderingen. Hier staan ook handige 

filmpjes, etc. en u kunt de zorgvergelijker doen om uit 

te zoeken waar u volgend jaar het beste uw 

verzekering kan afsluiten. 

 

Wijzigen van zorgverzekeraar 

De huidige zorgverzekering mag tot 1 januari 2017 

worden opgezegd en tot 1 februari kunt u een nieuwe 

verzekering aanvragen. De nieuwe verzekering gaat 

dan met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 in. 

http://www.zorgwijzer.nl
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Gehandicapt en toch gewoon 

Dit is begeleider Hetty, hulphond Mayka en de 

kinderen uit groep 7 van de Esdoorn. Hetty vertelde 

wat over de hulphond Mayka en haar handicap. 

Mayka is de hulphond van Hetty - ze hebben 

gedemonstreerd wat Mayka thuis en buiten allemaal 

kan doen. 

 

‘s Ochtends hebben we een werkboek gekregen in de 

klas. We hadden 6 activiteiten.  Dit hadden we te doen 

in de klas: 

 

1. lichamelijke handicap 

2. doven en slechthorenden 

3. bij een visuele handicap  

4. astma  

 

En beneden hadden we: 

5. de hulphond Mayka en begeleider Hetty    

6. Bert bij de rolstoelen  

 

Dit hebben we geleerd: Het is goed om te weten hoe 

gehandicapten zich voelen. En als wij ooit iemand 

moeten helpen met een handicap weten we hoe we 

dat moeten doen. 

 

Groep 7, Basisschool de Esdoorn 

Het Scholenproject “Gehandicapt en toch Gewoon” is 

op zoek naar enkele enthousiaste mensen, met of 

zonder beperking, die zich op de afgesproken 

woensdagochtenden willen inzetten in meerdere 

kernen van de 

gemeente Overbetuwe. 

Dit wordt onderling 

afgestemd. Je kunt 

altijd een keer mee om 

te ervaren hoe leuk dit 

is! Bel Dickie op 

telefoonnummer  

0481-372617. 

Toegankelijkheid web en ICT 

Stichting Accessibility is een deskundige, 

onafhankelijke partner in kwaliteit en toegankelijkheid 

van ICT. Met hun dienstverlening, expertise en netwerk 

ondersteunen zij een organisatie bij de ontwikkeling en 

het beheer van toegankelijke websites en apps.  

Deze site bevat veel informatie en tools over hoe een 

site toegankelijk te bouwen is. Daarnaast kun je 

natuurlijk een training bij hen volgen. Ze kunnen ook 

ondersteunen bij de ontwikkeling van een nieuwe of 

verbouw van een bestaande website: ze doen veel 

onderzoeken naar toegankelijkheid van websites, al 

dan niet voor het Waarmerk drempelvrij.nl. 

 

In het toegankelijkheidsregister.nl vind je organisaties 

die toegankelijke digitale diensten kunnen leveren.  

Het Waarmerk drempelvrij.nl is het 

Nederlandse kwaliteitsmerk voor 

toegankelijke websites. Als een 

website toegankelijk is, kan deze 

door alle bezoekers goed worden 

gebruikt. Ook is de website dan 

beter vindbaar in zoekmachines. 

Oproep scholenproject 

Waarmerk drempelvrij.nl 

Kerstgroet 

De SGO wenst u  

prettige Kerstdagen en een  

gelukkig 2017! 

https://www.accessibility.nl/
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Eerder aan het werk met NAH 

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 

Wanneer er sprake is van NAH, wil dat zeggen dat er 

een beschadiging is opgetreden in de hersenen. Dit 

kan bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door een 

herseninfarct, beroerte of een trauma. 

 

Wat kunnen de gevolgen zijn van NAH op het werk? 

Terugkeer naar werk is niet altijd vanzelfsprekend. Wat 

wij in de praktijk regelmatig zien, is dat al vrij snel 

duidelijk wordt dat de belastbaarheid is verminderd. 

Prikkels van buitenaf kosten veel energie. Het 

schakelen tussen taken blijkt lastig en multitasking is 

topsport geworden. Aan de buitenkant is vaak niets 

zichtbaar. Overschatting is aan de orde van de dag. 

 

Weer aan het werk, hoe nu verder? 

Hersenletsel brengt blijvende beperkingen met zich 

mee. Hoe dit zich in de praktijk uit is voor iedereen 

anders. Steeds opnieuw is het zoeken naar een goede 

balans tussen belasting en belastbaarheid. Daarnaast 

speelt vaak de vraag mee ‘wat kan ik nog?’.  

Tegelijkertijd loopt de Wet Verbetering Poortwachter. 

Dat vraagt voor een effectieve aanpak. Veel gehoorde 

vragen zijn: ‘Kan ik mijn oude werk nog doen? Waar 

moet ik als werkgever rekening mee houden tijdens de 

terugkeer van mijn medewerker? Hoe leer ik mijn 

nieuwe grenzen kennen? Wat als re-integratie lijkt te 

mislukken?’  Kijk voor meer informatie op 

www.effectyf.nl. 

 

Effectyf 

Utrechtseweg 316      

6862 BC Oosterbeek  

Huize Padua in Boekel biedt specialistische 

behandeling en revalidatie aan mensen van 18-75 jaar 

met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) met ernstige 

gedragsproblemen. Het behandelteam, dat bestaat uit 

allerlei deskundigen op het gebied van behandeling, 

paramedische zorg, therapie en wonen en 

dagbesteding, brengt revalidatie- en psychiatrische 

zorg samen. Zij revalideren  de  lichamelijke 

beperkingen, en behandelen de cognitieve problemen 

en de gedragsproblemen en/of psychiatrische 

klachten. 

 

Bij veel cliënten treden door het hersenletsel 

veranderingen op in het gedrag. De behandeling 

varieert van gesprekken tot het voorschrijven van 

medicijnen. Ook besteden zij aandacht aan 

toekomstverwachtingen die anders zijn geworden door 

het hersenletsel.  

 

Kijk voor meer info op www.ggzoostbrabant.nl-nah. 

Huize Padua 

Mensen die een beroerte of ongeval hebben gehad 

komen vaak in het ziekenhuis of in het 

revalidatiecentrum terecht. Als ze daar klaar zijn, gaan 

ze naar huis en daar begint het pas. Ze lopen vast op 

hun werk of in hun relatie, kunnen minder met hun 

lichaam of hun hoofd, zijn sneller vermoeid, 

overprikkeld, ontremd, vergeten veel of raken de weg 

kwijt. Hersenz leert mensen met hersenletsel om te 

gaan met alle veranderingen. Want mensen die zoiets 

ingrijpend is overkomen, verdienen de beste zorg. 

 

Programma op maat 

De behandeling wordt aangepast aan uw wensen en 

mogelijkheden. Er zijn groepsbehandelingen, er is een 

bewegingsprogramma en er komt altijd een 

behandelaar bij u thuis. 

 

Werkt met persoonlijke doelen 

Bij Hersenz werkt u aan dingen die voor u van belang 

zijn, persoonlijke doelen die u graag wilt bereiken 

omdat uw leven er beter door wordt. 

Voorbeelden van doelen zijn: 

 Ik kan omgaan met onverwachte situaties 

 Ik schiet niet meer zo snel uit mijn slof 

 Ik denk eerst na voordat ik doe 

 Ik heb een programma met goede afwisseling 

tussen activiteiten en rust 

 Ik kan zonder hulp de trappen op 

 Ik kan naar het winkelcentrum lopen 

 Ik ben minder bang om te vallen 

 Ik kan vertellen hoe mijn dag was met behulp 

van de iPad 

 Mijn man en kinderen begrijpen wat er met mij 

aan de hand is 

 We hebben de taken thuis goed verdeeld 

 

Er zijn 12 deelnemende zorgorganisaties verspreid 

over Nederland. In Gelderland zijn dat Zozijn, Pluryn, 

Siza en Interaktcontour. Kijk op de website 

www.hersenz.nl  voor meer informatie. 

Verder met hersenletsel 

http://www.effectyf.nl
http://www.ggzoostbrabant.nl-nah
http://www.hersenz.nl
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Handige apps 

TapTapSee 
 

TapTapSee is ontworpen om blinden en slechtzienden 

te helpen objecten die ze in hun dagelijkse leven tegen 

komen te identificeren.  

 

Tik gewoon twee keer op het scherm om ergens een 

foto van te maken, vanuit elke 

hoek en de app vertelt wat het is.  

 

TapTapSee helpt blinden en 

slechtzienden om onafhankelijker 

te worden in hun dagelijkse 

activiteiten. 

 

 

NS Reisplanner Xtra 
 

Met Reisplanner Xtra heeft u altijd de 

actuele reisinformatie voor uw reis bij de 

hand. De app vermeldt uw vertrektijd en –

spoor, de drukteprognose, prijs en 

gemiddelde stiptheid van uw trein en reis, 

maar ook eventuele vertragingen of 

geplande werkzaamheden. Daarnaast 

biedt Reisplanner Xtra actueel nieuws en 

handige meldingen. Bijvoorbeeld een melding voor het 

uitchecken met uw OV-chipkaart. Nieuw: Vanaf nu is 

ook de actuele treinlengte te zien. Is een trein korter 

dan normaal, bijvoorbeeld door een verstoring, dan 

ziet u dat bij uw reisinformatie.  

Be my Eyes 
 

Via deze app kan een persoon met een visuele 

beperking een willekeurig persoon die deze app ook 

heeft geïnstalleerd om hulp vragen. Dat kan 

zijn een kruispunt verkennen, 

straatnaambordje of huisnummer lezen, de 

kleur van het verkeerslicht aangeven, de 

ingang van een winkel vinden of assistentie 

bij het navigeren in een totaal nieuwe 

omgeving. Waar ben ik functie? De visueel 

beperkte heeft zijn app ingesteld als blinde 

en de helper als ziende. 

Imove 
 

Imove weet waar je bent en geeft 

punten van belang om je heen aan 

(bijvoorbeeld scholen, stations, 

winkels, cafés, enz.). Opgenomen 

notities worden gekoppeld aan uw 

locatie. En elke keer als je langs een 

belangrijk of eigen punt loopt zal Imove je dat melden. 

De afstand kan je instellen. Bijvoorbeeld je kunt ervoor 

kiezen om te worden gewaarschuwd over het adres 

waar je bent, de huidige richting en snelheid, en de 

belangrijke punten.  

HeareApp 
 

HeareApp is handig als 

iemand je even snel de weg 

wil sturen naar een locatie. 

Ook al is die locatie 

middenin het bos, aan het 

strand of op de hei.  

 

HeareApp is voor off-the-

road navigatie. Voor 

moedige mensen dus... Behalve wandelingen door de 

natuur (ook waar geen paden of wegen zijn) kun je met 

de app ook speurtochten uitzetten of langere 

wandelingen.  

 

Met de app kunnen mensen je ook snel een route 

toesturen. Ze maken dan op de website heareapp.com 

een route en sturen je de code van die route toe. Die 

code kun je in de app invoeren en gaan wandelen.  

 

Voorbeelden: van de bushalte naar de tent op de 

camping, van het station naar de afspraak in de stad 

(via het park). Als je iemand vraagt om de route voor je 

in te voeren kun je natuurlijk ook een NS wandeling 

doen van station naar station. 

9292OV 
 

De 9292-app is een reguliere reisplanner-app voor het 

openbaar vervoer in Nederland. De 9292-app is 

gemaakt door de gelijknamige website 9292.nl.  

 

Een reis plannen kan op verschillende manieren: vanaf 

de plek waar u nu bent (via GPS), vanaf een 

herkenningspunt (bijvoorbeeld een winkelcentrum, 

station of belangrijk gebouw), vanaf een adres of een 

bushalte.  

 

Ook kunt u zelf een locatie 

kiezen vanaf waar u wilt 

reizen. Verkrijgbaar voor 

Android en Apple. Er wordt 

gebruik gemaakt van Google 

Maps. Kan Google Maps de 

gevraagde locatie in de stad 

niet vinden, dan verschijnt een 

punt in het centrum. Een 

'extreme' reis: van Rotterdam 

naar Schiermonnikoog kan je 

nu ook plannen van deur tot 

deur. 
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Vrijetijdsmarkt Elst 

Jaren heeft SGO deelgenomen aan de 

Vrijwilligersmarkt in Elst. We lieten onze “club” daar 

zien en probeerden tegelijk mensen te interesseren 

om onze organisatie te helpen bij het uitvoeren van de 

activiteiten. We deden dat met veel plezier, soms met 

meer, soms met minder succes. 

 

We waren dan ook erg teleurgesteld, toen we begin 

van dit jaar tot de ontdekking kwamen dat de 

Vrijwilligersmarkt was opgeheven. Maar ….ons bestuur 

had besloten dat SGO hetzij aan “Elst op stelten”, 

hetzij aan de Vrijwilligersmarkt zou meedoen. Dus, 

maar eens geïnformeerd hoe dat dan met de opvolging 

van de Vrijwilligersmarkt zat. Het bleek dat in de 

opvolging was voorzien door het houden van een 

Vrijetijdsmarkt. En wel op de zondag, voorafgaande 

aan de Elster Paardenmarkt. Wij hebben ons dus 

aangemeld. 

 

Het weer was op 4 september (de dag van de markt) 

redelijk goed. Met zijn vieren stonden wij (André Dickie, 

Johan en Jeanne) vanaf elf uur klaar om de mensen te 

ontvangen. Wie we hebben gemist, was onze Willeke, 

die anders altijd vóór de kraamspelletjes en folders 

stond uit te delen en tegelijk een praatje maakte met 

de voorbijgangers, waaruit dan weer contacten 

voortkwamen.  

 

De wethouder kwam in de loop van 

de dag nog met buienradar aan om 

duidelijk te maken dat het wel 

droog zou blijven tot het eind van 

de markt. 

Het viel ons mee. Sterker: wij 

vonden het eigenlijk wel een goede formule. We 

werden zelfs enthousiast. Toch een goeie keus? Wij, 

de kraam-bezetting, vonden van wél. Een paar 

contacten (nuttig!). Een enkele belangstellende voor 

een vrijwilligerstaak. Maar toch. Volgend jaar weer. 

Voortgang Voetbal+ 

De herfst is aangebroken 

met daarbij ook het 

slechtere weer, regen, harde 

wind en kou, maar de leden 

van Voetbal+ hebben deze 

extreme 

weersomstandigheden 

getrotseerd en zijn steeds 

op de trainingen aanwezig 

geweest. Elke vrijdagavond 

waren ze van de partij.  

 

Inmiddels hebben wij een vast bestand van circa 15 

leden, jongeren en ouderen door elkaar heen en op de 

trainingen maken wij 2 groepen, die elk onder 

begeleiding staan van één van onze twee trainers, 

Pieter de Winter en Hans Meeuwsen. Ook langs de lijn 

wordt zeer enthousiast meegeleefd en gereageerd 

door de ouders/verzorgers en onze begeleidende 

vrijwilligers.  

 

De winterstop is in aantocht en op vrijdag 25 

november is de laatste training van dit jaar. De 

winterstop duurt tot na de carnaval. Mocht het begin 

februari aardig weer zijn of worden, dan starten we 

eerder op.  

 

Het is nog altijd zo dat vooral jeugdige leden zich 

kunnen aanmelden om in teamverband de 

voetbalsport te beleven. 

 

Rest ons iedereen hele fijne feestdagen en een 

gelukkig gezond en voorspoedig 2017 toe te wensen. 

 

namens Voetbal+ Elst 

Frans Petersen 

Telefoon 06-53 79 27 20  

of email: F345petersen@gmail.com 

  

De speciale website vanh Groen & Handicap voor 

'goede voorbeelden' komt steeds voller te staan. 

Talrijke duidelijke foto's tonen goede voorbeelden van 

bereikbaarheid/toegankelijkheid. Of het nu gaat over 

bushaltes, parkeerplaatsen, wandelpaden, bruggen, 

steigers, picknicktafels of de toegang tot gebouwen..... 

overal is een voorbeeld van te vinden met een 

duidelijke beschrijving en beoordeling. Tevens kan 

men doorlinken naar het technisch handboek van 

Groen & Handicap "Samen op Pad", waar aanvullende 

informatie over het onderwerp van het voorbeeld 

geboden wordt. De website met goede voorbeelden 

vindt u op www.goedevoorbeelden.nu. 

  

Tijdens een keukentafelgesprek van een wat oudere 

bewoner van een appartement aan de Halve Morgen in 

Elst (Posthuys) kwam naar voren dat mevrouw niet 

meer alleen de deur uit kan. Zij woont zelfstandig en 

maakt gebruik van een rollator. Maar de tussendeuren 

van dit vrij nieuwe gebouw zijn op de 1ste verdieping 

zo zwaar dat ze daar niet zelf niet meer door heen kan. 

De gemeente verwijst voor een 

oplossing naar de verhuurder en 

de mevrouw is haar 

onafhankelijkheid kwijt, ze kan 

haar deur niet alleen uit….  

Had dit niet voorkomen kunnen 

worden door dit nieuwe gebouw 

toegankelijk te bouwen?  

 

Goede voorbeelden (Te) zware deur 

mailto:F345petersen@gmail.com
http://www.goedevoorbeelden.nu
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Agenda 

Internationale dag voor mensen met 

een beperking 
Deze dag - op 3 december 2016 - is door de VN 

bedoeld als aanmoediging om de discussie over 

mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met 

een functiebeperking op de agenda te houden, op alle 

niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. 

Gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten 

van de Mens, (10 december 1948) zijn in december 

1993 de "Standaardregels ter bevordering van gelijke 

kansen voor gehandicapten" (de Standard Rules), 

aangenomen.  

Landelijke Parkinsonismedag 
Op zaterdag 4 maart 2017 wordt de landelijke 

Parkinsonismedag gehouden van de Parkinson 

Vereniging. De dag is bedoeld voor patiënten, partners 

en kinderen en geeft duidelijk informatie.  

 

De agenda voor deze dag is nog niet bekend. Heeft u 

interesse in deze dag? Houd dan de website van de 

Parkinson Vereniging in de gaten via www.parkinson-

vereniging.nl. 

BOSK Winterweek 2017 
De BOSK Winterweek in Au, Oostenrijk, vindt plaats 

van 4 februari tot 12 februari 2017. Bij voldoende 

belangstelling wordt er een 2e reis georganiseerd van 

17 maart tot 25 maart 2017. De week is bedoeld voor 

BOSK-leden. Dat kunnen zijn: (jong) volwassenen, 

maar ook gezinnen met kinderen. Je kunt ook een 

vriend/ vriendin meenemen. Wilt u meer weten over 

deze reis of aanmelden? Kijk dan op de website van 

de BOSK via www.bosk.nl. 

Spierathlon 
Op 10 juni 2017 wordt de derde editie van de 

SpierAthlon georganiseerd aan de Ouderkerkerplas in 

Ouderkerk aan de Amstel. Het grootste 

sportevenement voor families! Een unieke 1/8 

triathlon waar in teamverband volwassenen en 

kinderen samen sporten. Het gaat niet om de snelste 

tijd neerzetten, we strijden niet tegen elkaar maar mét 

elkaar! Kijk voor meer informatie op de website van 

Spieren voor Spieren: www.spierenvoorspieren.nl.  

ZieZo Beurs 
Op 24 en 25 maart 2017 vindt de 

ZieZo Beurs plaats. Deze beurs is 

voor iedereen die meer wil weten 

over leven met minder zicht. Iedereen die niet kan 

zien, minder ziet of een oogaandoening heeft, zit met 

vragen. Welke hulpmiddelen zijn handig of 

noodzakelijk? Hoe zit het met werken en leren? Hoe 

blijf ik zelfstandig en mobiel? Daarom organiseert de 

ZieZo-vereniging jaarlijks de ZieZo-Beurs. 

 

Op deze unieke beurs, die jaarlijks wordt bezocht door 

duizenden bezoekers, krijgt u in één dag een volledig 

overzicht van alle mogelijkheden als het gaat om 

wonen, werken, lezen, leren, ontspannen, kortom 

leven met een visuele beperking.  Ook is er een groot 

aanbod van hulpmiddelen, waarvan u de meeste ter 

plekke direct kunt kopen! 

SamenLoop voor Hoop 
SamenLoop voor Hoop is een 24-uurs wandelestafette 

om geld op te halen voor kankeronderzoek. De 

Samenloop heeft een bijzonder programma waarbij er 

stil wordt gestaan bij kanker. Ook worden er 

verschillende activiteiten 

georganiseerd. Kortom, een 

onvergetelijk weekend!  

 

Er zijn door het hele land 

SamenLoop evenementen 

op verschillende locaties. In 

Nijmegen, bijvoorbeeld, 

wordt er een SamenLoop voor Hoop georganiseerd op 

17 en 18 juni 2017. Er kunnen nog mensen meedoen, 

dus heeft u interesse kijk dan op de website 

www.samenloopvoorhoop.nl.  

Winterfair 
In Ahoy vindt van 30 november t/m 4 december de 

Winterfair plaats. Tijdens dit lifestyle-evenement zijn er 

diverse workshops, productdemonstraties en live 

entertainment. Hulphond Nederland is op de Winterfair 

aanwezig om voorlichting te geven over de opleiding 

en inzet van hulphonden. Kijk voor meer 

informatie op: www.winter-fair.nl. 

Op vrijdag 22 december organiseert 

wandelgroep Get2Gether een wandeltocht 

vanuit Herveld. Verzamelen op het 

dorpsplein in Herveld om 9.15 uur. Neem 

voor meer info contact op met Wilko 

Wittenberg via onderstaand mailadres: 

wandelgroepget2gether@hotmail.com. 

Wandeltocht vanuit Herveld 

http://www.parkinson-vereniging.nl
http://www.parkinson-vereniging.nl
http://www.bosk.nl
http://www.spierenvoorspieren.nl
http://www.samenloopvoorhoop.nl
http://www.winter-fair.nl
mailto:wandelgroepget2gether@hotmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyqvHGgrLQAhXB6RQKHfuYCFgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fnieuwsblad.typepad.com%2Fmerelbeke&psig=AFQjCNHGcrqEi9nL-2V8Lpu4HnFmgi3MNg&ust=1479548690414927
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Overbetuwese “Poets”Vouw-zjers 

Het is niet altijd duidelijk waarom in de gemeente 

Overbetuwe de uren voor Huishoudelijke Hulp (Toelage 

(HHT) soms volgens de Wmo worden verstrekt en soms 

als algemene voorziening in de vorm van zogenaamde 

schoonmaakvouchers. Die vouchers zijn te besteden 

bij de door de gemeente gecontracteerde organisaties, 

met een eigen bijdrage van € 10 per uur. Helaas was 

er eind november geen informatie op de gemeente 

website hierover te vinden, vandaar alvast ons 

onderstaande overzicht. 

 

Wat is belangrijk om te weten als je huishoudelijke 

hulp nodig hebt: 

 

1. Je neemt contact op met het Loket Samenleven, 

hier moet je zelf een melding doen als je 

ondersteuning nodig hebt. 

2. Er volgt een Keukentafelgesprek, dit is het 

persoonlijke gesprek (thuis of per telefoon) dat 

je voert op het moment dat je ondersteuning 

nodig hebt om thuis te kunnen wonen en wilt 

meedoen in de samenleving. 

3. Het bepalen of er huishoudelijke hulp nodig is 

en in welke mate dat is, wordt indicatiestelling 

genoemd. 

4. Als door de gemeente via de Wmo (Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning)  

ondersteuning in het voeren van een 

huishouden geboden wordt, is dit een Maatwerk 

Voorziening (MV). Wanneer u een laag inkomen 

hebt, heeft u de keuze uit ZIN (Zorg in Natura) of 

een PGB (Persoons Gebonden Budget).  

Betaling van Zorg in Natura houdt in dat de 

gemeente een zorgaanbieder aandraagt die u 

komt helpen met uw huishoudelijke 

werkzaamheden. Hierbij biedt de gemeente u 

de keuze uit een aantal zorgaanbieders. U heeft 

zo (een beperkte) vrijheid om een 

zorgaanbieder te kiezen, er zijn geen 

administratieve werkzaamheden, de gemeente 

regelt dit allemaal voor u. U betaalt wel een 

eigen bijdrage aan het CAK (zie hieronder).  

5. Los van de Wmo bestaat er ook nog een HHT= 

Huishoudelijke Hulp Toelage die 

schoonmaakondersteuning biedt, dit is een 

Algemene Voorziening(AV). Deze hulp wordt u 

geboden in de vorm van  zogenaamde 

schoonmaakvouchers, u betaalt € 10 per uur.   

6. U krijgt uiteindelijk van de gemeente een 

officiële beschikking met de gemaakte 

afspraken.  

 

Hoeveel moet u betalen? 

De gemeente stuurt alle gegevens en geeft de kosten 

of het (uur)tarief aan het CAK (Centraal Administratie 

Kantoor). Als u thuis ondersteuning vanuit de Wmo 

(Wet maatschappelijke ondersteuning) of 

persoonsgebonden budget (pgb) ontvangt, betaalt u 

hiervoor een eigen bijdrage.  

De hoogte van uw maximale periodebijdrage is met 

name afhankelijk van: 

1. Uw jaarinkomen en uw vermogen. 

2. De samenstelling van uw huishouden. 

3. Uw leeftijd. 

4. De gemeente waar u woont. 

 

Vervolgens krijgt u van het gemeentebestuur een 

beschikking waarin de hoogte van uw maximale 

periodebijdrage staat. Tot slot ontvangt u een factuur.  

Kijk op www.hetcak.nl wat uw eigen bijdrage per 

maand ongeveer gaat worden. 

 

De SGO  kreeg een aantal vragen hierover: 

Geen recht meer op Wmo? 

Een dame kreeg een telefoontje van het Loket 

Samenleven. De toekenning voor ondersteuning bij het 

voeren van een huishouden op grond van de Wmo liep, 

zoals bij haar bekend, na een jaar af. In dit telefonisch 

contact met mensen van het Loket Samenleven werd 

aanvankelijk gezegd dat mevrouw geen hulp meer 

nodig zou hebben. Immers het jaar was voorbij, het 

mankement zou volgens hen tijdelijk zijn geweest. 

Mevrouw legde uit dat haar beperking blijvend was en 

ze niet zonder hulp kon. Daarop kwam het aanbod van 

hulp in de vorm van schoonmaakvouchers. Mevrouw 

had hier nog niet eerder van gehoord maar ging na 

uitleg akkoord, het aantal uren hulp werd sowieso 

gehalveerd. Tot haar verbazing kreeg ze daarna een 

algemene brief van de gemeente met ”u heeft 

aangegeven dat u gebruik gaat maken van 

schoonmaakvouchers. Dit wordt gezien als een 

voorliggende voorziening waardoor u geen recht meer 

heeft op een voorziening op grond van de Wmo”.  Voor 

haar onbegrijpelijk, wat is hiervan de reden en wat 

betekent dit in haar situatie? 

 

Telefonisch keukentafelgesprek 

Niet iedereen is in staat om zijn mannetje te staan 

tijdens een telefonisch contact. Je kunt je minder goed 

voorbereiden, en in staat zijn de moeilijke materie naar 

jouw situatie te vertalen. 

 

Is het zo dat de gemeente standaard eerst die 

vouchers aanbiedt? 

Bijvoorbeeld: Tijdens een keukentafelgesprek vraagt 

de partner om huishoudelijke hulp. Zijn vrouw kan dit 

niet meer. Om de partner te ontlasten wordt een 

aanbod gedaan om met vouchers huishoudelijke hulp 

in te schakelen.  Je zou toch denken dat mevrouw (met 

haar beperking) via de Wmo recht heeft op 

huishoudelijke hulp? Nu krijgt de mantelzorg HHT…. 

 

Vouchers voordelig? 

Het voordeel van de vouchers is dat je aan het CAK 

geen eigen bijdrage betaalt. Het blijft bij die € 10 per 

uur. Maar als je ook je zorg inkoopt via ZIN (Zorg in 

Natura) is de eigen bijdrage een percentage van je 

inkomen en vermogen, er wordt niet gekeken hoevéél 

zorg er wordt afgenomen. Dus heb je geen profijt van 

de het voordeel van deze schoonmaakvouchers. 

http://www.hetcak.nl
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Scootmobiel Puzzeltocht 2016 Slijk Ewijk 

Al snel na de puzzeltocht in Hemmen en Zetten, vorig 

jaar, werd Oosterhout als nieuw startpunt voor 2016 

gekozen, maar het liep helemaal anders, het werd 

uiteindelijk de Pannenkoekenbakker Slijk-Ewijk. Een 

prachtige en gezellige locatie voor de start en finish op 

21 augustus. 

 

Toen dat eenmaal vaststond moest het echte werk 

beginnen.  Waar begin je mee. Je kijkt eens naar de 

gemeentelijke plattegrond in die omgeving en dan kom 

je uit op een rondje Slijk-Ewijk en Herveld-Zuid. Even 

nog gedacht om de start naar Valburg te verleggen, 

maar dat doen we dan misschien een volgende keer. 

Waar je als eerste naar moet kijken, wat is de 

maximale afstand die je met een scootmobiel kan 

afleggen, want dat hangt af van de capaciteit van de 

accu en die verschilt nog al eens. Jammer, want 

daardoor worden een aantal mensen van deelname 

uitgesloten. 

 

Tja, en dan gaan we eerst met de auto een 

denkbeeldige route rijden om globaal de 

mogelijkheden te bekijken en te inventariseren wat we 

allemaal tegenkomen en wat we kunnen gebruiken 

voor de foto’s en vragen. Daarna nog een paar keer 

met de fiets het rondje gereden, hier en daar wat 

kleine aanpassingen, opnieuw foto’s gemaakt, 

dingetjes opgeschreven, die later bij de vragen van pas 

kunnen komen en dan begint het computerwerk. 

Foto’s verkleinen, bolletje-pijltjes tekens inscannen, 

vragen erbij, digitaal plakken en knippen, goed 

opletten dat je de volgorde niet door elkaar haalt. Je 

kijkt op het internet naar de wetenswaardigheden uit 

de omgeving en zo groeit het langzaam tot wat het op 

21 augustus is geworden, een heuse 

scootmobielpuzzeltocht (= goed lang woord voor 

scrabbelen) voorzien van wat wetenswaardigheden uit 

de oude tijd. 

 

Vorig jaar in Hemmen was het prachtig weer met een 

stralende zon en zo leek het op deze zondagochtend 

de 21e ook heel even, maar al snel veranderde dat in 

donkere wolken.   

 

Ze kwamen toch, wel minder dan de 15 opgegeven 

deelnemers, excl. begeleiding. Echte bikkels, om trots 

op te zijn, weer of geen weer de scootmobielers van 

het eerste uur waren er ook nu weer allemaal. 

Inmiddels waren de eerste deelnemers, na het 

nuttigen van een heerlijke bak koffie met appelgebak,  

vol goede moed vertrokken onder het genot van wat 

zachte regenspetters. 

 

Ook deze keer hadden we weer een deelnemer met 

pech, alleen de oplossing was nu wat complexer. Het 

voertuig had het namelijk al begeven nog voordat de 

deelnemer van huis zou vertrekken. Met wat 

telefonische ondersteuning bleek onze pechvogel 

uiteindelijk toch uit Zetten te zijn vertrokken, maar 

helaas, halverwege bleef het ding weer stokstijf staan.  

Wat nu. Weer een telefoontje ‘ik sta daar en daar en 

heb het ding bij iemand in de tuin gezet en wordt door 

een paar vriendelijke mensen naar de 

pannenkoekenbakker gebracht, want ik wil toch graag 

meedoen’. Op dat moment ligt het probleem op het 

bordje van de organisatie.  Gelukkig opperde een 

deelnemer het idee om een uitleen-scootmobiel op te 

halen in Herveld. Zo gezegd, zo gedaan. Na wat 

belletjes, samen met de pechvogel in de auto naar de 

Hoge Hof in Herveld gereden en een uitleen-

scootmobiel geregeld. Alleen in de auto en de 

pechvogel op haar leen scootmobiel terug naar onze 

basis. Inmiddels spetterde het niet meer, maar kwam 

het met bakken uit de hemel, maar dat deerde haar 

niet. Je zag in de verte alleen nog maar een paar 

lichtjes van het uitleen-scootmobiel. Petje af voor deze 

doorzetter! 

 

Het is gebruikelijk dat ik zo tegen het einde nog eens 

de route langs rij om te kijken of er geen achterblijvers 

zijn. Halverwege de route was ook een post met 

bestuursleden aanwezig die versnaperingen en wat te 

drinken aan  de deelnemers uitreikten. Tjonge tjonge, 

ik heb nog nooit zo’n stel verkleumde en natgeregende 

mensen bij elkaar gezien. Gelukkig moest er nog maar 

1 deelnemer langskomen en dan konden ze terug naar 

de basis om weer op temperatuur te komen. Volgende 

keer toch maar een wind en regen bestendig tentje 

opzetten. 

 

Uiteindelijk heeft iedereen de finish gehaald, de een 

wat natter dan de ander, alhoewel er eentje wel héél 

erg nat was geworden. Nadat iedereen weer een 

beetje was bijgekomen van deze barre tocht kwamen 

toch de verhalen los en was het weer net zo gezellig 

als weleer, want als verrassing moesten ze ook nog uit 

een afbeelding de oud Hollandse spreekwoorden en 

gezegden halen en dat waren er wel 32. Dat maakte 

de tongen los. De een was daar wat fanatieker in dan 

de ander, maar het spande er wel om wie met de 1e 

prijs (een royale levensmiddelen mand) en de 

wissellijst zo weggaan. Ook deze keer bleek Lia van der 

Kaa iedereen te slim af en kon zij beide prijzen in de 

wacht slepen. Die zien we volgend jaar dus zeker 

terug! 

 

Onder het genot van een heerlijke pannenkoek (met 

korting) en een drankje 

kunnen we allemaal, zowel 

deelnemers als het bestuur 

van de SGO op deze 

scootmobielpuzzeltocht met 

veel genoegen terugkijken. 

Inmiddels was het weer ons 

bij vertrek wat gunstiger 

gezind en was het droog. 

 

Dus weer of geen weer, tot 

volgend jaar 

André P. Ladestein 
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