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We hebben er in de vorige ''Vluggertjes'' al iets over geschreven, namelijk het trainings-weekend in 

De komende zomer heeft de Rode Draad weer een aantal activiteiten 
gepland voor jullie. 
Hieronder voigt een korte beschrijving van dele activiteiten en met 
het formulier op de volgende bladzijde kun je je dan opgeven voor 
die activiteit(en) waar jij interesse voor hebt. 

Open Avond: Filmavond 

Misschien hebben sammigen van jullie het programma a! gezien, 
maar ons leek het een leuk idee om "Sex: De stand van zaken" op 
een open avond te vertonen. Dit programma van Catherine Keijl is 
door een fout in de programmabladen twee dagen eerder dan 
gepland uitgelonden. Hierdoor hebben veel mensen de uitzending 
gemist. Het is een leuke uitzending waarin prostitutie belicht wordt 
en o.a. Margot van de Rode Draad op een goede manier san het 
woord komt 

Themaweekend voor vrijwilligers 

september. Dit weekend is bedoeld voor vrijwilligers die aJ voar de Rode Draad werken. Ook is 
iedereen die als hoer werkt(e} en serieus als vrijwilliger bij de Rode Draad aan de slag wil welkom. 
Het is een weekend waarbij we aan het teamgevoel van de Rode Dread willen werken, en een 
gezellige avond zal daar zeker ook deel van uitmakcn! 
Het weekend wordt gehouden op zondag 25 en maandag 26 september in de bossen van Bennekom. 
's Zondagsmiddags willen we eerst iets leuks gaan doen en na het ctem gaan we in op het thema. Na 
het ontbijt zullen we weer de (rode) draad oppakken van de avond daarvoor. We zorgen er natuurliJk 
wei voor dat we om 17.00 uur klaar zijn zodat je 's avonds gewoon kunt werken. 
Voor meer info kun je Marianne bellen: 020-6243366 

Zelfverdedigingscursus 

In de zomer willen we ook de cursus mentale en fysieke weerbaarheid geven. Deze cursus 
Zelfverdediging wordt gegeven door Margreet van den Heuvel van de organisatie "sterk op het werk". 
De cursus is speciaal gericht op de specifieke situaties waarin je je op het werk kunt bevinden. Hierbij 
leer je hoe je jezelf in hele kleine ruimtes kunt verdedigen, h00 je je moet verdedigen tegen iemand die 
op je ligt, je leert ook hoe je jezelf traint om sterk in je schoenen te staan tegenover een aanvaller etc. 
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