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Nieuwsbrief februari - maart – 2021
Beste bezoekers en vrijwilligers van Weekendtref
De eerste sneeuw is gevallen en helaas raast, behalve de winter, corona nog altijd door het land. De
avondklok gaat bijna in, dus we blijven lekker binnen. Maar Weekendtref blijft open! Zonder activiteiten,
maar wel mét ontmoeting en warme koffie & thee, koekjes en fruit.
Het is voor Weekendtref een jaar geweest waarin er weinig door kon gaan, en ook een jaar van
verandering. Overgang naar Indebuurt033 en daarmee naar een nieuwe coördinator. Ik hoop samen met
Klaas en Céline, stagiarie via haar studie Social Work, weer rust en stabiliteit te brengen én vooral
Weekendtref tijdens coronatijd door te kunnen laten gaan. Ik kijk er naar uit om na de lockdown samen
met de vrijwilligers en bezoekers activiteiten te organiseren. Het lijkt me heel leuk dat er weer van alles
gebeurt! Een kapper, een pedicure, uitjes naar de dierentuin en de Winterefteling, ik heb al mooie
verhalen voorbij horen komen. Verderop in de nieuwsbrief lees je een stukje over mij.
De maatregelen blijven hetzelfde, én we moeten ons daar aan houden. Dus, behalve mondkapje op als je
loopt, en afstand houden, ook: alles opruimen en tafel ontsmetten na afloop. Ofwel: zo min mogelijk
contact, helemaal nu de Britse variant in Nederland is.
Het belangrijkste is dat we allemaal gezond blijven.
Voor nu: fijn dat iedereen zich zo netjes aanmeldt en zich aan de maatregelen houdt!
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Activiteiten Weekendtref
Komende maanden - februari en maart - zijn er geen geplande activiteiten bij
Weekendtref. Iedere zaterdag en zondag zijn we vanaf 13.30 uur geopend voor
maximaal 10 personen. Vooraf aanmelden is verplicht.
Ben je van plan Weekendtref te bezoeken, meld je dan aan
op telefoonnummer 06-2021 5111.
Omdat er nu zo weinig mogelijk is, en we elkaar weinig kunnen zien, is het idee van een
eenvoudige telefooncirkel ontstaan.
Wil je graag gebeld worden, of gewoon even een (telefonisch) praatje, geef het door!
Dat kan door te sms-en of door de voicemail in te spreken: 06-20215111.
Je wordt door één van de vrijwilligers teruggebeld.

Hoi allemaal!
Ik ben Selma en misschien zijn jullie mij al tegengekomen in wijkhuis de Driehoek
op een zaterdag of zondag. Of hebben jullie mijn naam voorbij zien komen op de
app. Ik ben aangenomen als coördinator van de Weekendtref voor 8 uur per week.
Ik zal kort iets over mezelf vertellen.
Ik ben 44 en ik woon dichtbij Wijkhuis de Driehoek. Ik heb een vriend en 2
kinderen, een jongen, Dario, van 16 en een meisje, Mila van 14. Verder hebben we
een lieve poes Minoes en nog één konijn over, de andere is van ouderdom
doodgegaan.
Ik heb Algemene Sociale Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Utrecht.
Na mijn studie heb ik op het secretariaat bij Altrecht Geestelijke gezondheidszorg gewerkt en een yogaopleiding gevolgd. 11 jaar geleden ben ik van Utrecht naar Amersfoort verhuisd.

Chinees Nieuwjaar
Omdat het Chinees Nieuwjaar voor de deur staat, en we hier positief over China willen schrijven, bij deze
een Chinese voorspelling voor komend jaar.
Vrijdag 12 februari 2021: start van het nieuwe jaar in China
Het jaar van de os
De Chinese dierenriem kent twaalf tekens. De os is het tweede teken. De os wordt
gezien als een nederige, kalme en harde werker. Ze zijn vastbesloten en betrouwbaar,
maar ook erg koppig. 2021 is het jaar van de ‘metaal-os’. Er zijn vijf elementen in deze
theorie: aarde, water, metaal, hout en vuur. Metaal staat voor hardheid en stevigheid,
voor stabiliteit.
Wat kunnen we verwachten in het jaar van de os:

Een os is hardwerkend, energiek, eerlijk en vastberaden. Het element metaal staat voor gerechtigheid,
vooruitgang en vastbeslotenheid.
Het betekent dat komend jaar eerlijkheid en vastberadenheid meer naar voren zullen komen op allerlei
gebieden. Hard werken is belangrijk in 2021. De os is ook koppig en standvastig, hij zal niet snel van zijn
punt afwijken. Daardoor kunnen komend jaar flinke botsingen ontstaan. Maar als die met eerlijkheid,
nederigheid en hard werken worden benaderd, keert alles ten goede!
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