
Jhe Jadie6 'Club !
 
'1/, werle tI/ Iunger dan lien jaar acMer hel main ell ilt heb al jarenlal/g een relutie. Maar sinds "orf Iioel ill. /IIij ollder drule 
Kezef door /fiNn partner om Ie ,'toppel/ mef werkell. G'ellurendc zevell juar H'a.~ ill. koslwinner en was er niers aan de hund. 
Nu dreigt hij de re/otie Ie heeindigell "Is iii. mijll werk /lief opgel1: Hilf vinden jullie daar /lOll van?' 

'lie heb hee/lullg ill het J'a" gn.den. Sinds cell lijdje he" ik e(!f/ re/atie. Maar iA Iteh el·lteelwelmoeile lItet! om illlimiteit 
Ie l{etel/. III. kan IIIijl/ vr;eml er nwur moeifijk l'UI/ lIvertuigen daf het mijll probleem i.~ ell dul het "iels /lief hem Ie mllken 
heep_ 'Ioch fijdt ,.ijn ze!fverlrouwell lIierondeJ; ~l'tI' lIei prohleem al/eell nog meer I'ersterkt. 'Yetell jul/ie oIer hier ook eell 
.mort van praufgroep (II zeljTudpgroep I'Oor hestaat?' 

Deze vragen en andere komen binncn op onze intolijn 020-6243366.
 

J'asldare oplossingen kunnen we niet onmiddcllijk bieden. Daarom hebben we 2]1" ....["k! 'Ct,~;, opgclicht. We bespreken hoc
 
werk en prive weI of nie! Ie eombineren /ijn. I{egelmatig worden gastsprekers uitgenodigd,
 

V''!ord lid van .];". ,J:.J"" ttJ ,m slum onderstaand inschrijfformulier op.
 
Infonnatie kun je vrijblijvcnd inwinncn bij Pascale Geerts, 020-6243366.
 

In~'ch rijfformulier 
Slich1ing Dc Rode Draad
 

Postbus 16422
 
100 J RM Amsterdam
 

('vvcrk-)naanl:	 . 

tclcfoonnunllllcr:	 . 

(post-)adres:	 .. 

postcude: woonplaats:	 . 

(Aile gegevells worden .l'lrikl \)crtromvelijk behandeld. Discrete verzorgiflg Win de correspondentie.) 

worth lid van ,7/'0 .:i;"'/ieJ 'CI~f, en: 
o	 maakt /100,- (voor 10 bijccnkomstcn) over op bankrekcningnummcr 45.43.83.428 van de 

ABN-Amro Amsterdam, t.n.v. Stichting Dc Rodc Draad, O.V.v. 7/uu..t,J,,,, '(,tuf, 
o	 betaalt f I00,- contant bij aanvang van de cerste bjjeenkomst~'. 

~ 

Ik kan Ilooi( op:	 Mijn voorkeur gaat uit naar: 
o	 maandagochtend o maandagll1lddag u maandagochtend maandagrniddag0 

o dinsdagochtcnd o dinsdagmiddag o dinsdagochtcnd 0 dinsdagmiddag 
o woensdagochtend () woensdagmiddag o woensdagochtend woensdagmiddag(J 

o	 donderdagochtcnd " dondcrdagochlend 

Op donderdagmiddag bent u welkom op de inloop van 12.00 t01 16.30 uur. Op vrijdag is De Rode Draad 
ccslotcn. 

*Aspiranf feden die /liet be/aold hcbbclI hI) iWfIIlQng van hun ecrSlC f)ijeenkomsl worden /liet toegela{(;II. Slichling De Rode 
Draad velpficht zich er lIii~f toe hel bedrag vall gemiste bijeellkomsten Ie I'ergoedell 

34 I Black Light 


