
NIEUWSBRIEF Kompas/PGBM
 
Maart 2015                                                                   26 februari 2015

In deze nieuwsbrief van de nieuwe fusiestichting Kompas/PGBM activiteiten die u niet wilt missen:

* Begeleid op reis
* Opening Parkinson Café 
* Informatiemiddag
* Kunst van het kijken
* Meldpunt klachten
___________________________________________________________________________________

BEGELEID OP REIS

Een vreemd land of lange vliegreis hoeft geen belemmering te zijn voor mensen met
een beperking. Er is namelijk individuele reisbegeleiding met een
ADL-assistent mogelijk.

Een sociale en actieve rolstoelgebonden man zoekt een begeleider voor een
familiebezoek in het zuidwesten van de Verenigde Staten.

Voorstel voor de datum van vertrek is 13 juli 2015, maar dit kan in overleg aangepast
worden. Reisduur 16 dagen.
Voor contact en meer informatie over begeleid reizen: www.P-reizen.nl
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INFORMATIEMIDDAG
 
Op 27 maart a.s. is er een informatie-
en discussiemiddag over recente
wettelijke veranderingen. U kunt er in
gesprek gaan met
ervaringsdeskundigen over
PGB, Keukentafelgesprek,
clientondersteuning enz.

Belangstellenden zijn van harte
welkom. Laat dit ons vooraf weten via
telefoon of email naar het meldpunt:
T 06-83824685
E meldpunt.pgbmenkompas@gmail.com
   
Wanneer : vrijdag 27 maart 2015 van
13.30 tot 16.30 uur.
Waar: Gebouw De Jeker, Athoslaan
12A Maastricht

OPENING PARKINSON CAFÉ MAASTRICHT

Op dinsdagsmiddag 7 april 2015 is de opening van het Parkinson Café Maastricht.
Het café biedt een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met de
ziekte van Parkinson, hun partners, familieleden en mantelzorgers.

Bezoekers kunnen informatie uitwisselen en ervaringen delen, zowel met
professionals als lotgenoten. Wat zijn de mogelijkheden en kansen van de ziekte van
Parkinson?
Deze eerste bijeenkomst geeft een vooruitblik op de thema’s en sprekers die aan
bod zullen komen.
 
U kunt vragen stellen en zich aanmelden via parkinsoncafemaastricht@gmail.com.
Wanneer:  op dinsdag 7 april (14.00-16.00)
Waar: Buurtcentrum De Boeckel, Roserije 410, Maastricht

KUNST VAN HET KIJKEN
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Stichting Kompas/PGBM nodigt u in samenwerking met Zorgcentrum La Valence
Maastricht uit voor de opening op vrijdag 20 maart a.s. van een expositie in het
kader van Kunst van het Kijken.

Zeven kunstenaars tonen hun bijzondere kunstwerken: Margo Gilissen, Maria
Brouwers-Notermans, Wilhelmien Verheijen, Isabelle Vergoossen, Margo Mikelj,
Johan de Kleijn en Pierre Lumens.
De kunstwerken zijn zes weken te zien.

Waar:  Verpleeghuis La Valence, Gronsvelderweg 140, 6229 VN Maastricht
Wanneer : vanaf vrijdag 20 maart 2015, 7 dagen in de week tot 19.00 uur.
 
Voor meer informatie: www.kunstvanhetkijken.nl 

MELDPUNT
 
Heeft u een vraag over wonen, zorg,
werken, toegankelijkheid of vervoer?
Zijn er klachten over de WMO, AWBZ,
zorgverzekering en WIA/Wajong?

De stichting Kompas/PGBM is een
Meldpunt gestart waar u zulke vragen
en klachten kwijt kunt. Wij luisteren
naar uw verhaal, geven informatie en/of
verwijzen door naar een
deskundige of gespecialiseerde
instelling.

U kunt ons bereiken op maandagmiddag en woensdagmiddag tussen 13.00 en
16.00 uur.
T: 06-83824685
 

Ook kunt u kan er op maandag tussen 10-16 uur een bezoek worden gebracht aan
ons kantoor in Gebouw De Jeker, Athoslaan 12A in Maastricht. 
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De volgende nieuwsbrief verschijnt op 20
maart 2015, tevens de sluitingsdatum voor
het aanleveren van aankondigingen en
andere teksten.
.
Voor aanvullende informatie:
E peter.vrehen@gmail.com      
T 043-3219149
E huuppeters@hetnet.nl
                                                                 

                       

© Hans van Vinkeveen

about:blank

4	van	4 26-2-2015	19:27


