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In deze laatste nieuwsbrief van dit jaar:
* Een nieuwe naam voor een nieuwe stichting
* Zwemmen met een beperking
* Zingen kan iedereen
* Sta op voor je gezondheid
* Kerststukjes maken
* En een felicitatie...

EEN NIEUWE STICHTING, EEN
NIEUWE NAAM!
 
Het is u vast ter ore gekomen: Kompas
en PGBM bundelen hun krachten in
een nieuwe stichting.
Voor deze nieuwe stichting zoeken we
een naam.
Wij roepen u op deze te bedenken. 

In de naam van de nieuwe stichting komt een nieuwe missie tot uitdrukking:
Wij streven ernaar dat de doelgroep de kans wordt geboden maatschappelijk
te participeren: onafhankelijker, met meer zelfregie en zelfontplooiing.
 
Wij willen een INCLUSIEVE samenleving waarin IEDEREEN, met of zonder
beperking, volwaardig kan meedoen.
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Stuur uw suggesties voor 1 januari 2015 naar:

Email: nieuwenaam.kompas.pgbm@gmail.com
Postadres: J. VandeWall, Concordiastraat 12, 6226 GD Maastricht

U maakt kans op een cadeaubon ter waarde van 25 euro.

ZWEMMEN MET EEN
BEPERKING
 
Maastricht Sport wil u interesse peilen
voor het zwemmen op een apart
tijdstip in het Geusseltbad.
U krijgt de gelegenheid om een uur in
een warm zorgbad baantjes te trekken,
bewegingsoefeningen te doen of
gewoon lekker te weken.
U komt wanneer u zin heeft!
 

U dient zelf voor begeleiding te zorgen die gratis het bad in mag.
De entree is € 5,10 per keer, er is ook een badenkaart van 25 lessen waarvoor u dan
€96 betaalt.
 
Op maandag 8 december kunt u tussen 14.00 en 15.00 uur gratis komen
proefzwemmen en kennismaken met het zwembad en zorgbad.

Voor deze maandag is Kompas nog op zoek naar twee vrijwilligers die de
deelnemers kunnen begeleiden.
 
Voor meer informatie en aanmelding: britt.beckers@maastricht.nl
(U kunt ook aangeven waarom u geen interesse hebt voor dit initiatief.)

IEDEREEN KAN ZINGEN

Zangkoor Café Chantant is een koor waar iederéén zich bij kan aansluiten! Veel ervaring
met zingen is niet nodig, het plezier staat voorop!
Sinds vijf weken repeteert het koor in wijkcentrum Bboost. Helaas zijn er tot nu toe te
weinig aanmeldingen om door te gaan en zijn we dringend op zoek naar nieuwe leden!
 
Het repertoire is uiteenlopend: van wereldmuziek tot 60's, Nederlandse (volks)liedjes en
zelfs klassieke muziek. Daarnaast gebruiken we eenvoudige maar erg leuke
stemoefeningen om de stem op te warmen

Lijkt het je leuk om mee te doen? Stuur dan een mailtje naar sirikdejong@gmail.com of bel
even naar 06 233 46 797.
Bij voldoende aanmeldingen gaan we weer van start.
 
Waar: Wijkcentrum Bboost, Bassin 116, 6211 AK Maastricht
Wanneer: Elke maandagavond van 19:00 tot 20:30
Kosten: een eigen bijdrage van 2€ per repetitie (is dit niet haalbaar dan zoeken we samen
een passend alternatief)
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STA OP VOOR JE
GEZONDHEID

Onderzoek heeft aangetoond dat staan
goed is voor onze gezondheid. Het
ademhalen gaat makkelijker.
Drukpunten en bloedvatvernauwing als
gevolg van het zitten verminderen. En
blaas en darmen functioneren beter.
 

Er bestaan technieken waardoor mensen met ondersteuning toch weer kunnen staan. Dat
kan bijvoorbeeld met behulp van een sta-rolstoel. Dit is een rolstoel die in allerlei posities
kan worden versteld.
 
Voor meer informatie: kijk op www.permobil.com

EIGEN KERSTSTUKJES
MAKEN

Het Kerstfeest komt er weer aan. Wat
is er leuker dan eigen gemaakte
kerststukjes op de tafel te hebben
staan.
 
Stichting Gehandicapten Organisatie
Meerssen (GOM) organiseert een
creatieve middag, waar deelnemers
eigen kerststukjes kunnen maken.
Dit gebeurt onder leiding van twee
deskundigen Willy Savelberg en Rob
van den Akker.
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De GOM zorgt voor het groen, met dank aan Martin Wientjens.
Zelf dient u mee te nemen: schaaltjes, oase, een scherp mes en klein kerstdecoraties

In de pauze wordt u een lekkere beker chocolademelk en kerstbrood aangeboden.
 
Kosten: gratis
Waar: Gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dom. Hexstraat 10 te Meerssen.
Wanneer: 20 december 2014 van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Opgeven: voor 12 december via peter.vrehen@gmail.com of telefonisch: 043-3219149

KOMPAS FELICITEERT...

Kompas feliciteert Els Damsma-Nijland
met haar koninklijke
onderscheiding. Els zet zich al bijna
twintig jaar in voor mensen met een
beperking.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 20 december 2014, tevens de sluitingsdatum voor
het aanleveren van aankondigingen en andere teksten.
.
Voor aanvullende informatie:                                                                                     
                                   
Peter Vrehen - voorzitter SKN                                                                                       
Email: peter.vrehen@gmail.com                       
Tel.nr.: 043-3219149                  
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