NIEUWSBRIEF PATIËNTENKRING GRONINGEN
NR.24, september 2015
Ledenvergadering 29 september
Dinsdag 29 september 2015 is er een ledenvergadering. Deze vindt plaats in de cursusruimte van
het Therapeuticum. De vergadering begint om 19.30 en is uiterlijk om 22.00 afgelopen, vanaf
19.00 kunt u inlopen en alvast een kopje koffie of thee drinken.
AGENDA van deze avond:
Welkom, berichten van afmelding
Rondvraag
Vaststellen agenda
Berichtgeving vanuit het bestuur, wat gedaan de afgelopen tijd.
Van de penningmeester, overstappen naar andere bank en nieuwe ledenbijdrage vanaf 2016
Hoe verder met de Patiëntenkring, leden EN bestuur, wat wordt onze koers voor de komende 2
jaar
Birgit Fonville - Op deze Michaelsdag een "kijkje in de keuken" van Birgit Fonville. Ik vertel over
mijn werk als kunstzinnig en integratief kindertherapeut en indien mogelijk kunt u het ook ervaren.
Sinds januari 2015 ben ik verbonden aan het therapeuticum en daarnaast werk ik als kunstzinnig
therapeut ook op de Widarschool en het Parcivalcollege.
Tentoonstellingen
In de vitrines van de wachtkamer van het Therapeuticum worden op dit moment sieraden van
Rosanne van Bladeren geëxposeerd en in de tentoonstellingsruimte hangen foto’s die gemaakt
zijn door Louwrens Ellens. De tentoonstellingsruimte is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren
van het Therapeuticum. Wel graag even melden bij de assistente dat u naar de
tentoonstellingsruimte gaat. Kijk voor meer informatie op de pagina 'actueel' van de website van de
Patiëntenkring.
Oproep
De Patiëntenkring is al enige tijd op zoek naar bestuursleden. Tot op heden hebben zich nog geen
geïnteresseerden bij het bestuur gemeld. Onze oproep is echter dringend; er zal op korte termijn
iemand gevonden moeten worden die de ledenadministratie op zich wil nemen. Daarnaast
verwelkomen wij erg graag nog 1 of 2 andere bestuursleden. De Patiëntenkring kan pas goed
functioneren wanneer er genoeg bestuursleden zijn. Voor interesse graag een email naar
info@patientenkringlemminkainen.nl
We hopen u te zien op de ledenvergadering!
Hartelijke groet,
het bestuur van de Patiëntenkring Lemminkainen

