
High-tea & kerstviering 
Maandag 23 december - doe je mooiste kerst-outfit aan! 

Winter is coming! 
Sport- en Zorgatelier WYzorg

WINTERPROGRAMMA 2019-2020 9 DECEMBER 2019

Dinsdag & vrijdag 
24 en 27 december 
10:30 - 11:45 uur  
 
Soep maken onder 
leiding van Desireé. 

Maandag, woensdag 
en vrijdag 16, 18 en 
20 december  
14:00 - 16:00 uur  
 
Zitvolleybal in de 
sportzaal  
 
 
 
 

Maandag & dinsdag 
30 en 31 december 
10:30 - 11:45 uur / 
14:00- 16:00 uur  

Kliederen met verf 
onder leiding van Juan 

WINTERWANDELING KERSTSTAL HOMMEN  

Wanneer: maandag 16, woensdag 18 & vrijdag 20 december 
14:00-16:00 uur. 

Een frisse winterwandeling met bezoek aan de 
kerststal van meneer Hommen. 
 
*Breng je eigen vierpoot, rolstoel of  
scootmobiel mee voor de wandeling. 

MAAK EEN KERSTSTUKJE OF KERSTKAART 

Wanneer: maandag 9, woensdag 11 en vrijdag 
13 december 10:30 - 11:45 / 14:00-16:00 uur 

Onder begeleiding maak je een leuk kerststukje 
of een mooie kerstkaart. Heb je zelf leuke 
materialen, neem dit gerust mee.



Activiteitenoverzicht per week 

 
Week 50: Kerststukjes en kaarten maken met Marian  
 
Tijd:   10:30 - 11:45 / 14:00 - 16:00 uur 

Datum:  - maandag 9 december  
  - woensdag 11 december  
  - vrijdag 13 december 

Benodigdheden: heb je leuke materialen, neem dit mee! 

Week 51: Winterwandeling naar kerststal Hommen 

Tijd:   14:00 - 16:00 uur 

Datum:  - maandag 16 december  
  - woensdag 18 december  
  - vrijdag 20 december 

Benodigdheden: Breng je eigen vierpoot, rolstoel, rollator of scootmobiel mee! 

Week 51: Zitvolleybal in de sportzaal 

Tijd:   14:00 - 16:00 uur 

Datum:  - maandag 16 december  
  - woensdag 18 december  
  - vrijdag 20 december 

Benodigdheden: Gemakkelijk zittende kleding 

Week 52: Soep koken met Desireé 

Tijd:   10:30 - 11:45 uur 

Datum:  - dinsdag 24 december  
  - vrijdag 27 december 

Benodigdheden: Creatieve ideeën voor een lekkere soep 

Week 1: Kliederen met verf 

Tijd:   10:30 - 11:45 / 14:00 - 16:00 uur 

Datum:  - maandag 30 december  
  - dinsdag 31 december 

Verder worden er op ander middagen diverse spellen aangeboden:  

Een tipje van de sluier: Ik hou van Holland, Muziekquiz, Levend ganzenbord of Lingo 
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