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CULINAIRE EETMIDDAGEN 

Smulpapen pakken er nu hun agenda bij. Elke maand verzorgt Kompas Culinaire
een gezelllige en smakelijke eetmiddag voor een schappelijke prijs.
Het menu wordt bereid door een professionele gastkok: Chi Nguyen, wiens toetjes
van een hemelse smaak zijn.
 
Er wordt rekening gehouden met dieetwensen en medicatie.
 
Waar: Activiteitencentrum De Jeker, Athoslaan 12A, 6213 CD Maastricht
Wanneer: Zondag 19 april, 17 mei, 20 september, 18 oktober, 15 november, 13
december.
Aanvang: vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur.
Kosten: € 12,50
 
Meer informatie via email: emenem49@live.nl of via tel: 043-3643815 en
06-22510602 (alleen na 19.00uur).

about:blank

1	van	4 30-3-2015	20:02



TONEELSPELERS GEZOCHT 

Heb je altijd al willen toneelspelen?
Theatergroep Gewoon Doen zoekt nieuwe mensen.

Na de succesvolle voorstellingenreeks 'En zo verder' achter de rug gaan we binnenkort
weer verder met een nieuwe reeks lessen.

De groep is hecht, maar we willen er graag nieuwe mensen bij hebben.
 
Voel jij je geroepen? Neem dan contact op met Anne-Linde van de Veen 06-16065818 of
stuur een mail naar annelindevandeveen@gmail.com

EXPOSITIE LEVENSVREUGDE
 
 
Op 20 maart j.l. werd in verpleeghuis La Valence de expositie Levensvreugde geopend.

Zes kunstenaars van Kunst van het Kijken tonen hun bijzondere kunst: Margo Gilissen,
Maria Brouwers-Notermans, Wilhelmien Verheijen, Margo Mikelj, Johan de Kleijn en
Pierre Lumens. 
 
U kunt deze expositie nog bezoeken tot 1 mei 2015
 
Waar: Verpleeghuis La Valence, Gronsvelderweg 140, 6229 VN Maastricht
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Wanneer: 7 dagen in de week, van 10.00 tot 18.00 uur.
 
Voor meer informatie: www.kunstvanhetkijken.nl
 

WANDELEN MET EEN BEPERKING
 
Heeft u zin in een gezonde wandeling in een mooi gebied?

Maastricht Sport organiseert in samenwerking met Stichting Kompas/PGBM in de
Nationale Sportweek een leuke wandeling voor mensen met een lichamelijke beperking.
Tijdens de wandeling worden allerlei activiteiten gedaan, zoals een kwis, oefeningen en
spelletjes.

Aan deze wandeling zijn geen kosten verbonden. 
 
Wanneer: maandag 20 april 2015 van 13:00 uur tot 14:30 uur; verzamelen om 12.45.
Waar: Geusseltbad, Discusworp 4, bij de jeu de boules-banen. 
 
Aanmelding kan via britt.beckers@maastricht.nl of Maastricht Sport, t.a.v. Britt Beckers,
Discusworp 4, 6225 XP Maastricht

NULMETING OBSTAKELS
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De Lokale Coalitie voor Inclusie heeft een nulmeting in Maastricht afgesloten van al
datgene waar mensen met een beperking zoal tegenaan lopen. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan een weinig respectvolle bejegening in winkels, openbare vervoer, horeca of door
ambtenaren en andere burgers.
Maar ook fysieke obstakels worden in kaart gebracht: te hoge stoepen, krappe ingangen
en ontoegankelijke toiletten.

De Lokale Coalitie legt de belangrijkste resultaten voor aan de gemeente, die vervolgens
gaat kijken wat er aan gedaan kan worden.
 
Voor meer informatie over de nulmeting: stuur een mail naar secretariaat@pgbm.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 20
MEI 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
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