
Voederhuisjes timmeren & natuurquiz 

De IVN vogelwerkgroep verzorgt voor ons een Quiz-activiteit en leuke 
weetjes over vogels en natuur in Nederland. Aansluitend kun je een 
workshop volgen waarin je een voederhuisje timmert.  

De voederhuisjes en voederpalen zullen worden geplaatst in de tuin 
van Sport- en Zorgatelier WYzorg.  

Wanneer: maandag 3 februari, woensdag 5 februari en vrijdag 7 
februari van 14:00 - 16:00 uur. Er zijn geen extra kosten aan 
verbonden. Geef je vooraf op via het aanmeldformulier wat je vindt in 
de dagbesteding zodat we de materialen kunnen inkopen. 
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Winter is gone! 
Sport- en Zorgatelier WYzorg

WINTERPROGRAMMA 2019-2020 3 FEBRUARI 2020

Wekelijks op dinsdag  
 
10:30 - 12:00 uur  
 
Soep maken met 
chefkok Desireé 
*m.u.v. 11 februari 

18 februari 
14.30 -16.00 uur  
 
Informatiemiddag Cees 
Pasmans Natuurbeheer 

Wekelijks op 
woensdagmiddag en 
vrijdagochtend 
Woe: 14:00 - 16:00 uur 
Vrij: 10:30 - 12:00 uur 
 
Schilderen of aquarellen 
met begeleiding

LEVEND GANZENBORD - VRIJDAG 21 
FEBRUARI 
 
Levend Ganzenbord, een gezelschapspel voor 
jong en oud, maar dan bewegelijk! 
 
Tijd: 14.30 - 16.00 uur. Locatie: in de 
sportzaal van Sport- en Zorgatelier WYzorg



Slingerbal - 10 t/m 14 februari 

Slingerbal is een uitdagend spel wat je speelt in 
groepen tot 6 personen. Brengen wij jou ook uit 
balans? Natuurlijk onder professionele begeleiding.  

Dit maakt het een veilige sport. Je probeert de bal 
hangend aan een touw naar elkaar te slingeren.  
Je kunt zittend deelnemen. 
Tijd: 14.30 - 16.00 uur. Locatie: in de sportzaal van 
Sport- en Zorgatelier WYzorg. 

 

Filmmiddag - 24 & 25 februari  

Deze middag draaien wij een leuke Nederlandstalige 
film, inclusief popcorn!  

 
Tijd 14:00 - 16:00 uur.  
Locatie: Filmhuis Sport- en Zorgatelier WYzorg  
Er zijn geen extra kosten aan verbonden.
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KNOTSHOCKEY - 17, 19 & 20 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. 
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