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PETRA VAN DEN BOGERT,voorzitter van Doofblindenvereniging:
De Witte Stokken (DWS)
Net hebben wij te horen gekregen, dat Petra vanmorgen
(9 februari) om 06.00 uur overleden is. Zij kreeg een heel zware
hersenbloeding. DWS is een lidorganisatie van NWD. DWS
organiseert op NWD 6 keer per jaar speciaal voor doofblinde
mensen. Vrijwilligers van NWD zijn ook de vrijwilligers van DWS,
daarom willen wij via deze nieuwsbrief laten weten over haar
overlijden.
Zo jong en zo actief, het is echt een hele klap voor iedereen, die
haar goed gekend heeft.
FOTO: Petra kreeg op 22 jan. een kaart met al die namen van
doofblinde mensen, tolken, begeleiders en vrijwilligers omdat zij op
27 januari 10 jaar in het bestuur van DWS zat.
Je ziet, hoe blij zij ermee was!
Wij wensen iedereen veel sterkte!

CREATIEF zaterdag 5 februari “DECROTRATIEVE DAKPAN”
Echt een heel geslaagde dag! 16 mensen hebben hard gewerkt aan
hun eigen dakpan. Wil je ze bekijken, kijk dan via FOTOHOEK op de website van NWD en op
Creatiefhoek klikken. Er zijn twee foto’s, de ene van het proces en de andere is het resultaat!
Je kunt goed zien, dat iedereen zo trots is.
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IDEE’ËN VOOR CREATIEFHOEK in 2011
Wij hebben verschillende ideeën gekregen en dit hebben wij samen met de “leden” van NijWeDo
besproken. Er is door de meeste “leden” gekozen voor sierbonbons, sieraden en zeepketting.
En de minste voor bloemschikken, dus bloemschikken gaat niet door!
Planning voor de komende maanden:
5 maart
: sierbonbons in gips, dus niet eetbaar!
2 april
: sieraden
7 mei
: zeepketting
Verder ook gekozen voor mozaïek maar pas in juli of na de zomervakantie, omdat een aantal
“leden” niet kunnen komen in juni. Dus wij moeten bedenken voor juni. Heeft iemand een idee?

SIERBONBONS

Basispakket die iedereen krijgt,die zich aanmeldt voor deze sierbonbons.
3 grote bonbons en 4 kleine bonbons = € 7,50
MAAR: je mag ook een mok of meer mokken bij bestellen, die per mok € 2,50 kost.
Dus als je 3 mokken erbij wil hebben, kost het bij elkaar € 7,50 plus basispakket € 7,50 dus bij
elkaar kost het € 15,00.
In de mok komt dan de gips, die
van te voren gemaakt moet
worden. Daarom moet de docent
op tijd de mokken hebben.
Er zijn vier kleuren:
Zie foto: 1, 2, 3 en 4.
1 = Rose,
2 = Creme,
3 = lichtblauw en
4 = donkergrijs/bruin
Je moet dan via aanmeldingsformulier opgeven welke kleur je wilt hebben.
En ALS JIJ MEER DAN 1 MOK PER KLEUR WILT HEBBEN, graag mailen naar info@nijwedo.nl
Hoe laat
Hoe duur

: zaterdag 5 maart om 11.00 uur
: Het kost € 7,50 en als je een mok erbij wilt hebben, kost het per mok
€ 2,50, graag gelijk betalen aan Janny.
Wat zelf meenemen: NIKS, alleen het geld, hahaha!
AANMELDEN kan tot 15 februari want de docent heeft 1 ½ week tijd nodig voor de gips.
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Zeepketting

Na 5 maart kan je kleuren bestellen, nu niet! Dus nog even geduld.
Wil jij mee doen: klik dan op AANMELDEN tot 5 maart.
Heb jij zelf ook een leuk idee? Graag per mail laten weten:
info@nijwedo.nl
COMPUTERLES op zaterdag 5 maart vanaf 14.00 uur
Omdat de leden van Creatiefhoek pas klaar zijn met de lunch
om 14.00 uur, begint de computerles om 14.00 u ipv 13.30 uur.
Wil je OOK mee doen met computerles, meld je je dan even
aan via AANMELDEN Meer info hierover in de vorige nieuwsbrief

SPELLETJES & BABBELAVOND op 5 februari

Het is fijn, dat er elke keer nieuwe gezichten erbij
komen. Hopelijk blijft het zo!
Toen was er ook een rommelmarkt om het geld te
verzamelen voor een nieuwe zithoek op NWD.
Bedankt iedereen, die wat gekocht heeft en een
aardige bijdrage heeft gegeven!

TOERNOOI IN 2011
LET OP: er zijn mensen die graag nog eens SKIP-BO-toernooi willen gaan doen.
Het bestuur van NWD heeft besloten om dit door te laten gaan, als er genoeg deelnemers zijn.
Maar als een groepje klein is, (ook bij de andere toernooien) dan is er 1 prijs en niet 3 prijzen.
Bij Poker-toernooi zijn er wel 3 prijzen, omdat het om een grote groep gaat.
Vergeet niet vóór 28 febr. je aan te melden voor een toernooi zodat wij op 5 maart precies
kunnen weten hoeveel mensen per toernooi mee doen. Wil je meer weten, lees dan in de vorige
nieuwsbrieven! AANMELDEN
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LENTEVOLLEYBAL van Liever Sportiever op 19 maart 2011
HOERA! Er zijn nu 8 mensen die opgegeven hebben. Maar wil je
meedoen, dat kan nog…
Melden via AANMELDEN KOM GEZELLIG SPORTIEF MEE DOEN!

AQUAROBIC of AQUAJOGGING
Er zijn mensen, die nu wat anders willen gaan sporten, namelijk (aerobicoefeningen, soort gym in
het water) in het zwembad. AANMELDEN Nu te weinig mensen om iets te regelen! Dus je moet
proberen je vrienden te laten mee doen! Mondreclame maken tegenover de mensen die je kent.
De bedoeling is, dat jullie gewoon zelf voor een abonnement zorgen. NWD kan misschien zorgen
voor een groepskorting en zorgt ook voor een tolk, zodat jullie de lessen goed kunnen volgen.
BINGO OP NijWeDo
Er moeten nog VEEEEEEEEEL meer mensen bij komen, dus geef door aan de andere mensen over
Bingo op NWD!
DUS je moet aan de andere mensen vertellen en doorgeven dat zij zich kunnen aanmelden via
AANMELDEN Wij hebben meer mensen nodig voor Bingo!
Meer over Bingo, lees dan in de vorige nieuwsbrieven!

Tot ziens op zaterdag 5 maart op NWD! Neem gezellig je vrienden mee!
Groet, Het bestuur van NijWeDo
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