Activiteiten Weekendtref
maart 2020
Alleen voor (ex) GGZ‐cliënten.
Info: www.weekendtref.nl
===============================================================================

Weekendtref gesloten wegens coronavirus
Vanwege het coronavirus hebben we besloten om Weekendtref in ieder geval tot en met
maandag 28 april helemaal te sluiten. Hiermee volgen we de richtlijn van onze regering die
kwetsbare personen aanraadt om openbaar vervoer en gezelschappen zoveel mogelijk te
vermijden. De maatregel duurt zolang deze richtlijn geldt. Wij kiezen ervoor om het risico
op besmetting voor jullie zo klein mogelijk te houden.
Kino / bestuur Weekendtref
===============================================================================

Zondagmiddag 1 maart: Simultaan schaken met Do
Aanvang 14.00 uur
Onze schakers zullen blij zijn dat je weer een potje kunt schaken met
Do. Do kan simultaan schaken, dus iedereen kan mee doen.
Zaterdagmiddag 7 maart:
Snuffelmarkt met Henk
Verzamelen om 12.00 uur onder de toren
Henk wacht op je onder de toren. Daarna gaan jullie samen de
markt op. Als jullie uit gesnuffeld zijn, kun je nog een bakje
koffie met wat lekkers doen op een terrasje.
Vilten met Dilvin
Aanvang 14.00 uur
Dilvin gaat nat vilten met jullie. Als je weet hoe het moet, kun je
meteen aan de slag. Dilvin kan het je ook leren.
Zondagmiddag 8 maart: Andreas workshop fotografie EN
Handwerk middag met Felice
Aanvang 14.00 uur
Andreas geeft steeds aan iemand individueel foto les. Alle basisbeginselen die je weten moet! Vooraf opgeven kan tot zondagmiddag
1 maart. Andreas star om 15.45 nog een rondje individuele les.
Bij Felice kun je zo aanschuiven.

Zaterdagmiddag 14 maart: Teken- en schilderles van Margriet Eyken
Aanvang 14.30 uur
Margriet komt altijd weer met iets verrassends op de proppen. Schuif
eens aan. Een workshop bij Margriet is een cadeautje voor jezelf.
Zondagmiddag 15 maart: Creatief schrijven met Nicolien
Aanvang 14.00 uur
Aan de hand van een thema gaan we samen schrijfoefeningen maken,
zodat er onverwachte teksten of gedichten ontstaan. Soms mooi, soms
grappig. Niks is fout bij creatief schrijven. Het gaat om het plezier.
Zaterdagmiddag 21 maart: BiNGoOOooo “de finale”
Aanvang 14.30 uur
Deze bingo heeft iets bijzonders. Ik breng alles in wat er bij mij thuis
aan restjes van activiteiten en al eerder weggelegde spulletjes en
prulletjes is overgebleven. Alles wat ik vind is BINGO.
Zondagmiddag 22 maart: Naar Stadsboerderij de Vosheuvel met Kino
Aanvang 13.30 uur - verzamelen Weekendtref
We vertrekken om 14.00 met de fiets naar de Vosheuvel,
Heiligerbergerweg 187. Het is een lieflijke plek om rond te wandelen
tussen de dieren, in de stallen en in de prachtige tuinen. We gaan er ook
een bakkie doen.
Zaterdagmiddag 28 maart: Muziekfestijn Gertwien W v d P EN
Feestmaal
Aanvang 15.00 uur
W v d P betekend Week van de Psychiatrie. Het thema van deze week is
betekenisvol meedoen. Wij vieren het meestal met een heerlijke
maaltijd en Gertwien gaat er een bruisend feestje van maken. Voor de
maaltijd kun je vooraf intekenen. Het kost € 3,50 en we gaan om
17.30 uur aan tafel.
Zondagmiddag 29 maart: Een muzikale vertelling
"Het wezen van de olifant" & Happy Hour
Aanvang 14.30 uur
Rossi en Moniek weten als geen ander de fabels van Toon Tellegen tot
leven te wekken. Dit keer over de olifant, die probeert op betekenis
volle wijze zijn hart te volgen. Meer over dit verhaal op de achterzijde
van de nieuwsbrief.

