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Bijpraten - maart 2014

Bijpraten is de nieuwsbrief van de Stichting Vicki Brown. Een inloophuis voor ’sHertogenbosch en omgeving waar volwassenen en kinderen met kanker en hun
naasten van harte welkom zijn.

Speelt kanker een rol in uw leven?
Dan is het Vicki Brownhuis er, ook voor ú!

Woordje vooraf
In Oeteldonk lopen de mensen weer feestend door de straten.
Ook het Vicki Brownhuis is even gesloten op carnavalsmaandag en
dinsdag. Wij wensen iedereen prettige carnavalsdagen en nodigen je vanaf
woensdag weer van harte uit (weer) eens binnen te lopen voor een
gesprek of om deel te nemen aan onze verschillende activiteiten.

Nieuws










Vanwege de Carnaval is het Vicki Brownhuis op maandag 3 en dinsdag 4 maart de gehele dag gesloten!
Op dinsdag 11 maart organiseert het Jongerenproject JOP een jongerenavond voor jongeren van 14 tot 18 jaar. We gaan sieraden
maken! Aanmelding via onze activiteitenpagina.
Op maandag 17 maart organiseert Fysiotherapiepraktijk Koningsweg
weer een informatie-avond over lymfdrainage. Laat even weten of je
komt...
Vanaf 17 maart exposeert Anneke Koek-Nawijn haar prachtige
foto's in het Vicki Brownhuis. Zouden jouw schilderijen of foto's ook
kunnen bijdragen aan de sfeer in ons huis? en wil je ook eens
exposeren? stuur dan je contactgegevens en drie foto's van je werk naar
de kunstcommissie via info@vbrownhuis.nl.
Op 21 maart gaan we weer deelnemen aan NL Doet. Deze keer met
een opknapbeurt voor de huiskamer. Vrijwilligers kunnen zich nog
aanmelden via www.nldoet.nl.
Woensdag 26 maart zijn er weer twee plaatsen vrij voor Float u Fit.
Aanmelden voor deze maand of een van de volgende maanden is
mogelijk via de activiteitenpagina.
Bij de Samenloop voor Hoop Sint-Michielsgestel, op 21-22 juni zal het Vicki Brownhuis deelnemen
met een eigen wandelteam bestaande uit gasten en vrijwilligers. Wil je deelnemen aan dit geweldige evenement, meld je dan aan via de
gastvrouw of op onze activiteitenpagina.

In en rond om ons huis

Het uitdelen van 300 rozen en onze Open Dag ter gelegenheid van Wereldkankerdag was weer een
groot succes. Met pianomuziek van Andre, de boekpresentatie van Lesha, een verhaal van Magda,
beschermengeltjes maken en nog veel meer. Foto 's kun je vinden op onze facebookpagina.
Marjella Kempkens is wekelijks op maandagmorgen in het Vicki Brownhuis voor individuele
begeleiding van mensen waarvan de partner overleden is. De rouwbegeleiding is alleen mogelijk
op afspraak. Aanmelding via onze activiteitenpagina.
Iedere tweede maandag van de maand organiseert de stoma-vereniging een inloopochtend in het
Vicki Brownhuis. Je kan gewoon binnen komen lopen tussen 10.00 en 12.00 uur.
Op woensdagmiddag zijn er sinds kort zelfs twee yoga-groepen in het Vicki Brownhuis. Dit
betekent dat er weer ruimte is voor nieuwe deelnemers. Aanmelden is mogelijk via
onze activiteitenpagina of via de gastvrouw.

Vanwege de grote vraag hebben wij een tweede vrijwilliger gevonden voor diepte-ontspanning. Geert Glaudemans geeft om de week op
donderdag op afspraak een heerlijke diepte-ontspanning. Aanmelding via onze activiteitenpagina.
Omdat circus Renz op 18 mei bij de Pettelaar staat moet de Bossche Bollen Fietstocht helaas uitwijken naar een andere datum. Zodra
deze datum bekend is, geven wij hem door via de nieuwsbrief.

Dankjewel
Deze maand een speciaal bedankje voor alle donateurs die er voor zorgen dat wij jaarlijks op een vaste bijdrage mogen rekenen. Zij kunnen wellicht ook
gebruik maken van de versoepeling van de aftrekregeling: Het is nu niet langer nodig om een periodieke gift in geld notarieel vast te leggen om
maximaal belastingvoordeel te krijgen. Dit type gift blijft aftrekbaar door het invullen van een Overeenkomst periodieke gift in geld. Klik hier voor dit
formulier dat ook op de website van de belastingdienst staat.

Goed om te weten




Het Nautisch Fonds biedt mensen die geconfronteerd zijn met kanker en hun naasten een heerlijk dagje op het
water aan. Lees verder...
Op 1 april draait Filmclub Schijndel in het City theater de film Het meisje met de negen pruiken. Reserveren is
mogelijk via een mail naar info@schijndeldefilm.nl. De DVD van de film wordt ook uitgeleend via de bibliotheek
van het Vicki Brownhuis.

Boekbespreking Zeven minuten na middernacht
In de bibliotheek van het Vicki Brownhuis staat een collectie aan boeken en DVD’s die inspirerend kunnen werken.
Dit keer brengen we Zeven minuten na middernacht van Patrick Ness en Siobhan Dowd onder de aandacht. Over Conor
(13) die moet leren omgaan met monsters die hem 's nachts leren om te gaan met de kanker van zijn moeder.

Lees verder

Gedachte van de maand

Niet de omstandigheden
maar je houding bepaalt
of iets goed of fout is.

Vicki Brownhuis 's-Hertogenbosch, Hinthamereinde 72-74, 5211 PP 's-Hertogenbosch
Tel. 073-6148550, Fax 073-6144460, Open op werkdagen van 9:30 tot 16:30 uur
Steun ons met uw donatie op Rabo 1445.56.898 t.n.v. Stichting Vicki Brown
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