
  
 

 

Nieuwsbrief

         STICHTING SAMEN ONBEPERKT

Oktober 2015                                                                              5 oktober 2015

In deze nieuwsbrief van Stichting Samen Onbeperkt:

* Bijeenkomst clientondersteuning
* Stem op ons!
* Wajong spreekuur De Pijler
* Afstemmen op een ander
* Therapie bij Parkinson
* Pas op je geld
______________________________________________________________________ 

BIJEENKOMST CLIENTONDERSTEUNING 

Noteer vast in uw agenda: op vrijdag 30 oktober a.s. is er een achterbanraadpleging 
over cliëntondersteuning en cliëntparticipatie.

Er is nog veel mis in het sociale domein.Toegang tot zorg, welzijn en werk is van belang maar 
mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Welke cliëntenparticipatie kennen we en wie doet dat? 
Wat weten we over personen en organisaties die burgers helpen, ondersteunen als cliënt van het
wmo loket, de participatiewet en jeugdzorg ? Wie zijn deze mensen, organisaties en wat doen ze
? Is het onafhankelijk en gratis? Zou het niet beter zijn als men zich kan richten tot één adres, 
een front office?

Waar: Gebouw Radar, Athoslaan 12A, Maastricht

Wanneer: 30 oktober 2015,  vanaf 14.00 uur
____________________________________________________________________________________________



 

STEM OP ONS!!! 

Stichting Samen Onbeperkt zit in de organisatie van een grote carnavalszitting voor mensen 

met een beperking op zondag 17 januari 2016.

Om het een en ander financieel mogelijk te maken doen we mee aan de Rabobank

Droomprijs. Voor dit initiatief moeten we zoveel mogelijk stemmen verzamelen. De hoogte van 

de prijs is afhankelijk van het aantal stemmen op ons project.

Woon jij in Maastricht, Eijsden, Meerssen of Valkenburg aan de Geul dan kun
je tot en met 11 oktober 1x je stem uitbrengen.

Dit kan via de site: https://www.lokalebank.nl/rabo-droomprijs-2015/

Jij stemt toch zeker ook op ons project?
Zeg het voort, forward deze oproep!
____________________________________________________________________________________________
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WAJONG SPREEKUUR
 

Het spreekuur en advieswerk van de Pijler/Arbeidsongeschikten Platform Limburg(APL) gaat 
vanaf het najaar 2015 tot en met het tweede kwartaal 2017 maandelijks in Limburg regionale 
voorlichting geven.
We willen zowel de Wajongers uitnodigen voor de bijeenkomst als de ouders en/of organisaties 
die werken voor deze doelgroep.
 

De bijeenkomsten worden gehouden:
Oktober
15 oktober Venlo, 14.00-16.00 u de Zwanenhaof, Reigerstraat 2
22 oktober Hoensbroek, 19.30-21.30 u Harry Meershuis, St. Josephstraat 21
27 oktober Reuver, 19.30-21.30 u Bosdaelhof, Rustoord 57
28 oktober Maastricht, 19.30-21.30 u Stayokay, Maasboulevard
 

November
10 november Venlo, 19.30-21.30 u de Zwanenhaof, Reigerstraat 2
12 november Hoensbroek, 14.00-16.00 u Harry Meershuis, St. Josephstraat 21
25 november Maastricht, 14.00-16.00 u Stayokay, Maasboulevard
 

Voor meer info: de Pijler 06 40180254/ info@stichtingdepijler.nl
______________________________________________________________________
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AFSTEMMEN OP EEN ANDER

De Academie Informele Zorg van Zorgsaam nodigt u uit voor de workshop 'Afstemmen op de 
ander, hoe doe je dat?' Deze workshop wordt op 12 oktober gegeven door Margriet van 
Glabbeek. Zij is begeleider en opleider van mensen die professioneel of als vrijwilliger werken in 
de zorg en met name palliatieve zorg.

Communiceren met kwetsbare mensen bij wie het einde van hun leven aan de orde is, is niet 
eenvoudig. Er is niet één manier. Wat voor de één werkt, werkt niet voor de ander. Afstemmen 
is essentieel en vraagt om specifieke vaardigheden van vrijwilligers en mantelzorgers. 

De deelnemers gaan in gesprek met elkaar over vragen als: Hoe belangrijk is erkennen en hoe 
doe je dat?  Welke vragen mag en kan ik stellen? Wat als ik de verkeerde vraag stel? Kortom, 
afstemmen op de ander, hoe doe je dat? 

Er is plaats voor 50 deelnemers. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding. Wilt u 
zich aanmelden vóór 9 oktober bij Steunpunt Mantelzorg Zuid: 
c.wildeboerschut@voormantelzorgers.nl of 043-321 50 46.

Wanneer: maandag 12 oktober, 19.00 tot 21.00 uur.

Locatie: Mondriaan, Zaal Posjet Groot, Vijverdalseweg 1, Maastricht

_________________________________________________________________________
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THERAPIE BIJ PARKINSON 

 

Op dinsdag 13 oktober staat het Parkinson Cafe in het teken van ergo- en fysiotherapie en wat 
deze therapieën kunnen betekenen bij de ziekte van Parkinson. Sprekers zijn Astrid Jacobs, 
fysiotherapeut, en Babs Strik-vd Linden, ergotherapeut.
 

Aanmelden: Via email: parkinsoncafemaastricht@gmail.com/06-20 51 95 78 (ma-vr, 11.00-13.00
uur)
Vermeld hierbij met hoeveel personen u aanwezig zal zijn.
Toegang is gratis.
 

Locatie: Buurtcentrum De Boeckel, Roserije 410, Maastricht

Wanneer: 13 oktober van 4.00 tot 16.00 uur (inloop vanaf 13.30)

Meer info: www.parkinson-vereniging.nl

______________________________________________________________________
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PAS OP JE GELD

Heeft u vragen over geldkwesties? Sinds kort is de website pasopjegeld.nl actief. Het is een 
webloket dat online ondersteuning biedt aan inwoners van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, 
Maastricht, Meerssen en Vaals met budgetproblemen.

U kunt via de website een indruk krijgen van hoe u er financieel voor staat en hoe u op eigen 
kracht uw financiële situatie kunt verbeteren. Daarnaast geeft de website professionals en 
vrijwilligers een overzicht van bestaande lokale en landelijke initiatieven. Ook biedt de website 
oplossingen op maat aan en handvatten voor de ondersteuning van elkaar.

Voor meer informatie: www.pasopjegeld.nl
__________________________________________________________________________
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 25 oktober 2015, tevens de sluitingsdatum voor het 
aanleveren van aankondigingen en andere teksten.
.
Voor aanvullende informatie:
E peter.vrehen@gmail.com                    
T 043-3219149
E info@samenonbeperkt.nl
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