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Winter is gone!
Sport- en Zorgatelier Oisterwijk

4 t/m 8 februari
14:00 - 16:00 uur
Oud Hollandse
spelen i.s.m. John

Terugblik op Geluk - 15 februari
Nostalgie, jeugdsentiment, herinneringen. Je krijgt als vanzelf een
glimlach op je gezicht en een blij gevoel van binnen wanneer je
terugdenkt aan bepaald speelgoed van vroeger, een oude televisieserie
waarvan je de tune nog zo kunt meezingen, of die oude spulletjes die
je nog herkent uit je ouderlijk huis.

13 februari
10:45 - 12:30 uur
Informatiemiddag
Brandweer
Oisterwijk

Terugblik op Geluk brengt dat nostalgische gevoel terug!
Met Terugblik op Geluk ga je even terug in de tijd.
Door aankleding, muziek en hapjes wordt een typische sfeer uit
bijvoorbeeld de jaren 50, 60 of 70 neergezet.
Terugblik op Geluk verzorgt een speciale middag bij Sport- en
Zorgatelier Oisterwijk op: Vrijdag 15 februari - 14:30 - 16:00 uur onder
begeleiding van Sabine Maes. Meer informatie: www.beleefjegeluk.com
LET OP: Ben je er normaal niet op vrijdag, je kunt deze dag extra
komen. Geef dit vooraf even door aan de begeleiding.
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11 & 20 februari
14:00 - 16:00 uur
‘Ommetje Oisterwijk’
‘n heerlijke winterse
wandeling onder
begeleiding van gids
en vrijwilliger Henk
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Genie Museum - 12 februari
Rondleiding door het Genie Museum. In het museum
wordt aan de hand van verschillende thema's op een
eigentijdse manier een beeld gegeven van de Genie in
verleden en heden. Denk aan oude uniformen, foto’s
van vredesmissies, schaalmodellen en werktuigen. Er
wordt speciaal voor bezoekers van Sport- en
Zorgatelier Oisterwijk een rondleiding verzorgd.
Tijd: 13:45-15:30 uur
Kosten: entree is €4,50 p.p. (incl. koffie en thee).
*Houdt ook rekening met extra taxi kosten. *Breng je
eigen rolstoel of rollator mee.
Heb je zin om mee te gaan? Je kunt je aanmelden op het aanmeldformulier. Laat
ons dit even weten zodat we een beeld hebben hoeveel mensen er aansluiten die
dag.
LET OP: Heb jij een museumkaart of (oude) defensiekaart dan kun je gratis
naar binnen.

KNOTSHOCKEY - 18 T/M 22 FEBRUARI
Knotshockey wordt gespeeld met knotsen en met een
zachte bal. Dit maakt het een veilige sport. Je
probeert de bal met behulp van de sticks in de goal
van je tegenstander te krijgen. Je kunt zittend
deelnemen. Het spel wordt gespeeld met 4 veldspelers
en een keeper.
Tijd: 14.30 - 16.00 uur. Locatie: in de sportzaal van
Sport- en Zorgatelier Oisterwijk.

Bezoek Jacobushoeve - 19 februari
De familie van Abeelen heeft de boerderij in 1992 aangekocht en
heeft deze begin 21ste eeuw volledig gerestaureerd.
Hun droom: “een uitspanning voor jong en oud”, is met de
Jacobushoeve gerealiseerd. Bezoekers gaan heerlijk koffie drinken
en als je het leuk vindt een rondje maken door de koeienstal met
uitleg over de werkzaamheden en het proces van melken.
Tijd: 13:45-15:30 uur
*Kosten: consumpties zijn voor eigen rekening en eventueel extra
taxi kosten; pareltaxi (€2,60 p.p. retour)
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