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COA Maastricht Nieuwsbrief sport & spel.
Hierbij een update van de sport en spel activiteiten die op en rondom het
azc te Maastricht plaatsvinden.

Dutch Street CUP
In samenwerking met het leger des Heils hebben 6 bewoners van
azc Maastricht deelgenomen aan de Dutch Street CUP. Deze
vond plaats op 11 september 2015 op het museumplein te
Amsterdam. Helaas alle wedstrijden verloren, echter dit mag te
pret niet drukken. De voetballers namen het sportief op. Het was
hoe dat ook een gezellige en geslaagde dag.

Noodopvang in sportzaal
Mogelijk gaat azc Maastricht opvang bieden aan
100 extra asielzoekers. De sportzaal is inmiddels
gereed gemaakt als slaapzaal. De recreatiezaal
als eetzaal. De sportzaal en recreatiezaal zal om
deze reden mogelijk tijdelijk niet beschikbaar
zijn.
Onze excuses voor het eventuele ongemak.
Het aanbod van sport en spel activieiten gaat
gewoon door: weliswaar op alternatieve locaties.

“Zet je beste beentje voor”
De heren van azc Maastricht zetten hun beste beentje voor en
met succes! Op vrijdag 25 september 2015 wonnen zij met 4 – 1
van azc Sweikhuizen. Hieronder een foto van “The winning team”
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Fitness
Iedereen vanaf 16 jaar kan kosteloos gebruik maken van
de fitnesspas van Basic Fit. De pasjes hiervoor kunnen
opgehaald worden bij receptie 2. De pas kan maximaal 4
uur geleend worden. Sport jezelf fit!

Tennislessen
Op verzoek van de jeugdraad starten er tennislessen voor
de jeugd. Vanaf donderdag 8 oktober worden er
tennislessen verzorgd voor 12 bewoners van het azc in de
leeftijd van 12 – 16 jaar. Deze lessen worden gegeven in
sportpark de Geusselt te Maastricht.

Weerbaarheidstraining
Verhaegen sport-boxing zal
elke zaterdag
weerbaarheidstrainingen
aanbieden op azc Maastricht.

Tijd
14.15 – 15.15

Doelgroep
Vrouwen

Locatie
Bezoekersruimte F0.32

15.30 – 16.30
16.45 – 17.45

ISK leerlingen
Mannen

Voorlichtingsruimte D0.12
Voorlichtingsruimte D0.12

Voor het actuele aanbod van sport en spel activiteiten:
kijk op de kabelkrant (op zender 28 van uw tv) en op het
infopaneel naast de sportzaal.
Voor vragen of aanmeldingen kunt u terecht bij de
infobalie.

Sportlessen voor kinderen
Olmo Cordewener geeft elke maandagavond van 17.00 – 19.00
uur sportlessen aan kinderen. Locatie: sportveld van het azc.

Tot zover deze nieuwsbrief.

Voetbaltraining voor mannen

Met sportieve groet,

Elke maandagavond van 19.30 – 21.00 uur vindt er
voetbaltraining plaats op het voetbalveld van de RKVCL (naast
het azc). De training wordt gegeven door Olmo Cordewener.

Samantha, Freshia en Chantal
woonbegeleiders azc Maastricht.
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