Activiteiten Weekendtref
december 2018
Alleen voor (ex) GGZ-cliënten.
Info: www.weekendtref.nl
===============================================================================

Zaterdagmiddag 1 december: Sint tea m.m.v. Clownsduo
LET OP: Weekendtref is tot 17.15 uur gesloten!
Aanvang 17.30 uur
't Heerlijk avondje is gekomen . . . Wij pakken uit met hartige en zoete
verrassingen. Als extraatje hebben wij clownsduo Puur met Nootjes te
gast. Zouden zij ook in de goede Sint geloven? Graag vooraf opgeven en
betalen. Het kost € 3,50 en je kunt vanaf 17.15 uur binnen lopen.
Zondagmiddag 2 december: Bewegen met Lucie Neven /
Kersttierelantijntjesmarkt
Aanvang 14.30 uur
Lucie gaat graag op stap met goed weer en blijft al even graag binnen met
snertweer. Laat je verleiden tot bewegen voor meer plezier in lijf en
leden. Neem ook je overtollige kersttierelantijntjes mee en plezier
elkaar door deze weg te geven of te ruilen.
Zaterdagmiddag 8 december: Kerstkrans maken met Dilvin
Aanvang 14.00 uur
We hebben een overvolle BIG-shopper vol schitterende kerstballen en we
hebben metalen kleerhangers. Moet je eens opletten wat een geweldige,
smaakvolle kerstkransen je daar van kunt maken.
Zondagmiddag 9 december: Handwerkmiddag met Felice
Aanvang 14.00 uur
Jaaaa gezellig! Eigen handwerk mee of snuffelen in onze voorraden.
Aanschuiven en een praatje maken mag ook.
Zaterdagmiddag 15 december: Knip- en Beauty salon geopend
Aanvang 14.00 uur
Onze kapster Lisa komt om 15.00 uur, maar voor die tijd kun je al
terecht om bijvoorbeeld kerstglitter make-up uit te proberen hoor.
December is een maand om eens lekker aandacht aan jezelf te geven.
Zondagmiddag 16 december: DVD Hachi: A Dog’s Love Story
Aanvang 14.00 uur
Een schitterende film over trouw en loyaliteit. Dankzij de hond Hachiko
en Richard Gere is het van begin tot einde meen meeslepend verhaal.

Zaterdagmiddag 22 december: Kerstdiner
LET OP: Weekendtref is tot 17.15 uur gesloten!
Aanvang 17.30 uur
Ons kerstdiner is echt iets om naar uit te kijken. Glanzende glazen,
gezellig gasten en lekker en warm en genoeglijk. We zingen kerstliedjes
met Hilde Fescharek en luisteren naar een kerstverhaal. Onze
tafelengelen zorgen dat het je aan niets ontbreekt. Graag vooraf opgeven
en betalen. Het kost € 3,50 ( bij opgave doorgegeven als je vegetarisch
eet).
Zondagmiddag 23 december: After diner met Clarine
Aanvang 14.00 uur
Met Clarine is het goed uitrusten na ons kerstdiner. Wist je dat zij ook
viool speelt? Dat gaat goed samen met mediteren. Misschien is er nog wel
wat lekkers over van gisteren.
Zaterdagmiddag 29 december: Warme Winteravond Dierenpark
LET OP: vanaf 17.00 uur is Weekendtref gesloten!
Aanvang; 16.30 staat Dick bij de ingang van het dierenpark
(op eigen gelegenheid naar de dierentuin komen)
Duizend lichtjes, knisperend vuur, sfeervolle optredens. Het dierenpark
blijft open tot 20.00 uur. Overal in het park wordt je verleid door de
geur van stamppotten, oliebollen en glühwein. Weekendtref zorgt dat je
mee kunt eten. Graag vooraf opgeven en betalen. Het kost € 3,50.
Zondagmiddag 30 december: Stoel massage van Lars
& Hennie ’s hapjes Happy Hour
Aanvang 14.00 uur
Het lijkt me duidelijk dat we relaxed het nieuwe jaar tegemoet gaan zien.
Eerst een stoelmassage en dan nog een lekker hapje. MMmmmm.

Activiteiten Weekendtref
januari 2019
Alleen voor (ex) GGZ-cliënten.
Info: www.weekendtref.nl
===============================================================================

Zaterdagmiddag 5 januari: Nieuwjaarsreceptie m.m.v. Peter Bruys
Aanvang 14.30 uur tot 16.30
Een toespraak van onze voorzitter Monique Peltenburg en van onze
wethouder Menno Tigelaar. Peter Bruys komt met zijn liedjes en
accordeon en je mag gerust uit volle borst mee zingen. Er zijn volop
oliebollen en een hapje en een drankje. En ook nog eens een loterij met
voor iedereen een prijsje. Kom je ook de beste wensen wensen?
Zondagmiddag 6 januari: Bewegen met Lucie Neven
Aanvang 14.30 uur
Kijk eens aan, al snel een kans om je goede voornemens uit te voeren.
Meer bewegen kan best fijn zijn. Gezond het nieuwe jaar in. Succes!
Zaterdagmiddag 12 januari: Mediteren met Clarine
Aanvang 14.30 uur
Mediteren kan een prettige, rustgevende bezigheid zijn. Je kunt het ook
leren. Warm aanbevolen.
Zondagmiddag 13 januari: Handwerkmiddag met Felice
Aanvang 14.30 uur
Je kunt naar hartenlust haken en breien, kleuren en kleien. Ik voeg ook
nog wat kant en klare knutselpakketjes bij. Gezellie!
Zaterdagmiddag 19 januari: Tafeltennis competitie met
Henk v d Hoef
Aanvang 14.00 uur
We doen de meisjes tegen de meisjes en de jongens tegen de jongens.
Nummer 1 wint een gratis maaltijd in ons eetcafé, nummer 2 een gratis
consumptie en nummer 3 een kopje koffie of chocolademelk. Succes!
Zondagmiddag 20 januari: Escher Metamorfose DVD
Aanvang 14.00 uur
Een documentaire over het werk van Escher. Heel erg mooi in beeld
gebracht. We vertonen deze film op groot scherm.

Zaterdagmiddag 26 januari: Fotolijstje maken met papier-maché
Margriet Eyken
Aanvang 14.00 uur
Dit is een workshop in twee delen Je kunt je eigen artistieke fotolijstje
maken van karton en papier-maché. De volgende keer kun je het
beschilderen met acryl en goud/zilververf.
Zondagmiddag 27 januari: Voetverzorging Will &
Happy Hour Hennie’s hapjes
Aanvang 13.30 uur
Je voeten heerlijk laten verzorgen en onder tussen een lekker hapje. Het
is de laatste zondag van de maand, dus gaat Hennie je verrassen met een
hapje en een drankje.

