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VOORWOORD
Alstublieft! 
Voor u ligt het activiteitenprogramma voor de 
maand januari van woonzorgcentrum Hugo-
Waard. Boordevol leuks voor bewoners van 
Hugo-Waard en voor senioren uit de buurt: 
u bent van harte welkom bij onze creatieve, 
sportieve, muzikale en culinaire activiteiten!

BOEKJE VERVANGT GEEL PROGRAMMA
Ons vertrouwde activiteitenprogramma 
is inderdaad verpakt in een nieuw jasje... 
Voorheen kreeg u van ons het opvallende gele 
A4-papier. Omdat onze welzijnsmedewerkers 
steeds meer activiteiten organiseren en we 
merken dat u graag meer wilt weten, kiezen 
we voor een andere vorm. Met ruimte voor 
uitleg en foto’s. Een boekje dat recht doet 
aan de activiteiten.

VOOR HUGO-WAARD-BEWONERS EN 
SENIOREN UIT DE BUURT
Onze activiteiten zijn voor bewoners van 
woonzorgcentrum Hugo-Waard en voor 
senioren uit de buurt. Deelname aan de 
meeste activiteiten is gratis. Net als een 
eerste kopje koffie of thee. Soms is er een 
beperkt aantal plekjes beschikbaar. Wilt 
u zeker zijn van deelname? Meldt u dan 
z.s.m. aan. Dat kan door langs te komen 
in het restaurant van Hugo-Waard, door te 
bellen met 06 – 19 83 01 89 of via de mail: 
c.gleijsteen@dprs.nl. U kunt bij ons met pin 
en contant betalen. 

We wensen u een mooie & actieve 
januarimaand en een sprankelend 2020! En 
we hopen u te zien bij één of meer van onze 
activiteiten.  

Team welzijn Hugo-Waard 

Kijk voor activiteiten bij woonzorgcentrum 
De Raatstede en grand-café Arboretum op 
www.dprs.nl/activiteiten. 

Donderdag 2 januari  10.30 - 11.30 uur  Geheugenfitness ‘Het Gouden Brein’   
Donderdag 2 januari  14.30 - 15.30 uur  Wil Does op de piano & Zangvereniging 
Vrijdag 3 januari   14.30 - 16.00 uur  Sjoelen: samen aan de bak!
Vrijdag 3 januari  14.30 - 15.30 uur  Handwerkclub 
Vrijdag 3 januari  19.00 - 20.00 uur  Rooms-katholieke viering 
Zaterdag 4 januari  17.00 uur  Snack! 
Zaterdag 4 januari  19.00 - 20.30 uur  Muziek met Femmy 
Zondag 5 januari  15.00 - 16.15 uur  Bruin café met muziek, spel of film 
Maandag 6 januari  10.30 - 11.30 uur  Kaarten maken 
Maandag 6 januari  10.30 - 13.30 uur Rit met bus Thijs & maaltijd bij De Raatstede
Maandag 6 januari  14.00 - 15.00 uur  Blijf in beweging-lessen o.l.v. een bewegingsagoog
Dinsdag 7 januari  10.30 - 11.30 uur  Nieuwjaarsbijeenkomst
Dinsdag 7 januari   10.30 - 11.30 uur  Geheugenfitness ‘Het Gouden Brein’   
Dinsdag 7 januari  14.00 - 16.00 uur  Klaverjassen
Dinsdag 7 januari  14.30 - 15.30 uur  Klassieke en populaire muziek 
Dinsdag 7 januari  19.00 - 20.30 uur  Bingo! 
Woensdag 8 januari  10.30 - 11.30 uur  Creatief café : vogeltaart maken! Deel 1.
Woensdag 8 januari  14.30 - 15.30 uur  Bowlen op de WII    
Woensdag 8 januari  14.30 - 18.00 uur  Samen koken, samen eten
Woensdag 8 januari  19.00 - 20.00 uur  Breek de week
Donderdag 9 januari  10.30 - 11.30 uur Geheugenfitness ‘Het Gouden Brein’   
Donderdag 9 januari  14.30 - 15.30 uur  Wil Does op de piano & Zangvereniging 
Vrijdag 10 januari  14.30 - 15.30 uur  Handwerkclub
Vrijdag 10 januari  19.00 - 20.00 uur  Rooms-katholieke viering 
Zaterdag 11 januari  19.00 - 20.30 uur  Muziek met Femmy 
Zondag 12 januari  15.00 - 16.15 uur  Bruin café met muziek, spel of film 
Maandag 13 januari  10.30 - 11.30 uur  Kaarten maken 
Maandag 13 januari  14.00 - 15.00 uur Blijf in beweging-lessen o.l.v. een bewegingsagoog
Dinsdag 14 januari   10.30 - 11.30 uur  Geheugenfitness ‘Het Gouden Brein’   
Dinsdag 14 januari  14.00 - 16.00 uur  Klaverjassen
Woensdag 15 januari  10.00 - 12.00 uur Modeverkoop van Ter Mey 
Woensdag 15 januari  10.30 - 11.30 uur  Creatief café : vogeltaart maken! Deel 2!
Woensdag 15 januari  14.30 - 15.30 uur  Bowlen op de WII  
Woensdag 15 januari  19.00 - 20.00 uur  Breek de week
Donderdag 16 januari  10.30 - 11.30 uur  Geheugenfitness ‘Het Gouden Brein’    
Donderdag 16 januari  14.30 - 15.30 uur  Wil Does op de piano & Zangvereniging
Vrijdag 17 januari  14.30 - 16.00 uur  Sjoelen: samen aan de bak!
Vrijdag 17 januari  14.30 - 15.30 uur  Handwerkclub
Vrijdag 17 januari  19.00 - 20.00 uur  Rooms-katholieke viering 
Zaterdag 18 januari  19.00 - 20.30 uur  Muziek met Femmy 
Zondag 19 januari  15.00 - 16.15 uur  Bruin café met muziek, spel of film 
Maandag 20 januari  10.30 - 11.30 uur  Kaarten maken 
Maandag 20 januari  14.00 - 15.00 uur  Blijf in beweging-lessen o.l.v. een bewegingsagoog
Maandag 20 januari  14.30 - 16.00 uur  Bingo! 
Dinsdag 21 januari  10.00 - 12.00 uur  Marion Mode uitverkoop
Dinsdag 21 januari  14.00 - 16.00 uur  Klaverjassen
Dinsdag 21 januari  14.30 - 15.30 uur  Klassieke en populaire muziek 
Woensdag 22 januari  10.30 - 11.30 uur  Schilderworkshop dieren of bloemen (deel 1)
Woensdag 22 januari 14.30 - 15.30 uur Bowlen op de WII    
Woensdag 22 januari  14.30 - 18.00 uur  Samen koken, samen eten 
Woensdag 22 januari  19.00 - 20.00 uur  Breek de week
Donderdag 23 januari  10.30 - 11.30 uur  Geheugenfitness ‘Het Gouden Brein’   
Donderdag 23 januari  14.30 - 16.15 uur  Nieuwjaarsconcert Amuze 
Vrijdag 24 januari  14.30 - 15.30 uur  Handwerkclub
Vrijdag 24 januari  19.00 - 20.00 uur  Rooms-katholieke viering 
Zaterdag 25 januari  19.00 - 20.30 uur  Muziek met Femmy 
Zondag 26 januari  15.00 - 16.15 uur  Bruin café met muziek, spel of film 
Maandag 27 januari  10.30 - 11.30 uur  Kaarten maken 
Maandag 27 januari  14.00 - 15.00 uur  Blijf in beweging-lessen o.l.v. een bewegingsagoog
Dinsdag 28 januari   10.30 - 11.30 uur  Geheugenfitness ‘Het Gouden Brein’   
Dinsdag 28 januari  14.00 - 16.00 uur  Klaverjassen
Woensdag 29 januari  10.30 - 11.30 uur  Schilderworkshop dieren of bloemen (deel 2)
Woensdag 29 januari  12.30 - 15.30 uur  Oudhollands buffet en schaatslezing bewoners Hugo-Waard
Woensdag 29 januari  17.00 - 20.00 uur  Oudhollands buffet en schaatslezing voor buurtbewoners 
Woensdag 29 januari  14.30 - 15.30 uur Bowlen op de WII     
Woensdag 29 januari  19.00 - 20.00 uur  Breek de week
Donderdag 30 januari  10.30 - 11.30 uur  Geheugenfitness ‘Het Gouden Brein’   
Donderdag 30 januari  14.30 - 15.30 uur  Wil Does op de piano & Zangvereniging 
Vrijdag 31 januari  10.30 - 11.30 uur  Feestelijk theemoment
Vrijdag 31 januari  14.30 - 15.30 uur  Handwerkclub
Vrijdag 31 januari   14.30 - 16.00 uur  Sjoelen: samen aan de bak!
Vrijdag 31 januari  19.00 - 20.00 uur  Rooms-katholieke viering 
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ACTIVITEITENPROGRAMMA JANUARI 2020WOONZORGCENTRUM HUGO-WAARD

Kraak uw brein! Kent u de spreekwoorden 
en gezegden nog? Of weet u waar een 
bepaald woord vandaan komt? Door 
geheugenspelletjes te doen, herinneringen 
op te halen, samen te puzzelen en raadsels 
op te lossen, houdt u elkaar scherp. 

Geheugenfitness wordt begeleid door een welzijnsmedewerker en vrijwilliger. Nuttig & 
gezellig! 

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners

MAANDAG 2 JANUARI 10.30 - 11.30   

RESTAURANT  | GRATIS

GEHEUGENFITNESS ‘HET GOUDEN BREIN’    

Als Wil Does op donderdag met zijn 
pianomuziek vrijwilligers van de 
zangvereniging begeleidt, vult Hugo-
Waard zich met sfeervolle klanken… Als 
geen ander weet Does de toetsen van de 
piano te beroeren en sfeer te brengen. 

Vrolijk, ingetogen, uitbundig, klassiek of modern… Does kan het allemaal. Meezingen 
mag natuurlijk met de dames en heren van de zangvereniging. Verzoeknummers zijn 
welkom!  

Maximaal 12 deelnemers.
Voor bewoners Hugo-Waard en buurtbewoners.  

DONDERDAG 2 JANUARI 14.30 - 15.30 UUR

HUISKAMER OP DE TWEEDE ETAGE   | GRATIS

WIL DOES OP DE PIANO & ZANGVERENIGING 

30 houten schijven, een houten bak en vier 
gleuven…  Sjoelen is letterlijk samen aan de bak. 
De sjoelbak wel te verstaan. Gezellig, voor de 
leuk.... Op dit moment is er nog geen competitie, 
maar als daar behoefte aan is, starten we daarmee. 
Schuif gerust aan! 

Voor bewoners Hugo-Waard en buurtbewoners.  

VRIJDAG 3 JANUARI  14.30 -  16.00  UUR

HUISKAMER TWEEDE ETAGE | GRATIS

SJOELEN: SAMEN AAN DE BAK!

Houdt u ook zo van  borduren, haken of breien? 
Wat u ook het liefste doet: neem uw creatie-in-
wording mee naar de handwerkclub bij Hugo-
Waard en doe gezellig mee. Wie weet inspireert 
u elkaar tot iets nieuws! Ook leuk: samen iets 
maken. Denk aan een warm plaid voor op de bank. 
Tijdens het handwerkcafé kan en mag het allemaal! De gezelligheid en het samen zijn, staan 
hierbij centraal. Leuke bijkomstigheid: handwerken bevordert de fijne motoriek.

Voor: bewoners Hugo-Waard en buurtbewoners. 

VRIJDAG 3 JANUARI 14.30 - 15.30 UUR 

RESTAURANT  | GRATIS

HANDWERKCLUB
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ACTIVITEITENPROGRAMMA JANUARI 2020WOONZORGCENTRUM HUGO-WAARD

Elke vrijdag gaat een voorganger van de 
Dionysius-kerk voor tijdens de Rooms-
katholieke viering. Na de viering drinken 
we met elkaar een kopje koffie of thee en is 
er gelegenheid om na te praten.

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

VRIJDAG 3 JANUARI 19.00 - 20.00 UUR   

RESTAURANT  | GRATIS

ROOMS-KATHOLIEKE VIERING 

Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime 
plaatsen van de ziel, aldus Plato. En zo is het maar 
net. Mooie muziek hoort u op zaterdagavond bij 
Femmy! Femmy is vermaard bij (buurt)bewoners 
van De Raatstede vanwege haar muziekavonden. 
Zij draait een variëteit aan verzoeknummers en 
eigen favorieten. Kom gezellig luisteren en vraag uw favoriete nummer aan!

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners.  

ZATERDAG 4 JANUARI 19.00 - 20.30 UUR

RESTAURANT | GRATIS

MUZIEK MET FEMMY 

Snakt u af en toe ook naar een heerlijke 
snack? Een lekkere portie friet met een 
klodder mayonaise en/ of ketchup… 
Een kroketje, frikandel of kaassoufflé 
erbij? Heerlijk! Smullen geblazen! Samen 
snacken! 

Voor bewoners van Hugo-Waard gratis, buurtbewoners betalen een kleine vergoeding. 

ZATERDAG 4 JANUARI 17.00 UUR

RESTAURANT 

SNACK! 

Het bruin café van Hugo-Waard staat garant voor 
een gezellige zondagmiddag: een middag waarbij 
samen zijn voorop staat. Dus drinken we een kopje 
koffie/ thee of een borrel, luisteren we muziek, 
spelen we een spel en/ of kijken we een film... Net 
waar behoefte aan is. Zie ons bruin café maar als 
verlengstuk van uw woonkamer. Gezelligheid troef. 

Voor bewoners Hugo-Waard en buurtbewoners. 
N.B. Het eerste kopje koffie of thee is voor buurtbewoners gratis. Overige consumpties van de 
buurtbewoners zijn voor eigen rekening.

ZONDAG 5 JANUARI  15.00 - 16.15 UUR

RESTAURANT 

BRUIN CAFÉ MET MUZIEK, SPEL OF FILM 
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ACTIVITEITENPROGRAMMA JANUARI 2020WOONZORGCENTRUM HUGO-WAARD

Hoe leuk is het om iemand te verrassen 
met een zelfgemaakt kaartje!?! Tijdens 
deze activiteit maakt u één of meer 
kaarten. Om iemand een fijne verjaardag 
te wensen bijvoorbeeld. Zelf een kaart 
maken is leuk en ook nog eens goed voor 

de fijne motoriek. Iedereen is welkom en kan meedoen! Vrijwilligers helpen waar nodig. 

MAANDAG 6 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR   

HUISKAMER TWEEDE ETAGE  | € 1,00

KAARTEN MAKEN 

Bus Thijs maakt een verrassend mooie rit 
door Heerhugowaard en omgeving! De 
chauffeur brengt u op de mooiste plekjes 
en heeft overal wel een fraai verhaal te 
vertellen. We sluiten deze gezellige middag 
af met een heerlijke warme maaltijd en een 

drankje in het restaurant van woonzorgcentrum De Raatstede. Na de maaltijd brengt bus 
Thijs u rond 13.30 uur weer naar Hugo-Waard.  

Ook geschikt voor mensen in een rolstoel of met rollator. 
Maximaal 7 deelnemers.
Voor bewoners van Hugo-Waard (€7,50) en buurtbewoners (€15,-). 

MAANDAG 6 JANUARI 10.30 – 13.30 UUR

€ 7,50 / € 15,00

EEN MOOIE RIT MET BUS THIJS & MAALTIJD BIJ DE 
RAATSTEDE 

Speciaal voor senioren die iets minder vitaal zijn 
en/ of wellicht een beperking hebben, zijn de 
Blijf in beweging-lessen. Onze bewegingsagoog 
daagt u uit en biedt oefeningen die passen bij u 
en uw mogelijkheden. Tijdens de lessen begeleidt, 
motiveert en adviseert zij waar nodig. Plezier en 
het samen bezig zijn op muziek, staan voorop. Doet u mee? U bent van harte welkom! 

Maximaal 15 deelnemers. 
Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners.   

MAANDAG 6 JANUARI 14.00 - 15.00 UUR 

RESTAURANT | GRATIS

BLIJF IN BEWEGING-LESSEN O.L.V. EEN BEWEGINGSAGOOG

Het is 2020! Tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst 
houdt Pieter Raat- bestuurder Gabriele Kasten een 
toespraak, we blikken terug en vooruit en wensen 
elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee 
en iets lekkers een mooi 2020. U bent van harte 
welkom! 

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

DINSDAG 7 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR

RESTAURANT  | GRATIS

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
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ACTIVITEITENPROGRAMMA JANUARI 2020WOONZORGCENTRUM HUGO-WAARD

Helemaal in uw sas tijdens een potje 
klaverjas! Kom klaverjassen op 
dinsdagmiddag! Vrijwilligers begeleiden 
deze ouderwets gezellige klaverjasmiddag. 
Natuurlijk drinken we een kopje koffie of 
thee. En u weet: de boer is troef!

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

N.B. Het eerste kopje koffie of thee is voor buurtbewoners gratis. Overige consumpties zijn 
voor eigen rekening.

DINSDAG 7 JANUARI 14.00 - 16.00 UUR

RESTAURANT  | GRATIS

KLAVERJASSEN

Muziekliefhebbers opgelet! Of u nu 
houdt van de klassieke werken van 
Mozart en Bach, van Luciano Pavarotti, 
Placido Domingo en Marco Bakker of van 
populaire muziek van Neil Diamond, André 
Rieu, André Hazes, ABBA, Fleetwood Mac, 

Willeke Alberti, Tino Martin of misschien wel Martin Garrix…. U vraagt, wij draaien! 
Verzoeknummers zijn van harte welkom! 

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners

DINSDAG 7 JANUARI 14.30 - 15.30 UUR

GLAZEN HUIS | GRATIS

KLASSIEKE EN POPULAIRE MUZIEK 

En bingo! Het spel met de balletjes en getalletjes 
wordt wereldwijd door heel veel mensen gespeeld! 
Wist u dat het Bingo-spel in de 16e eeuw in Italië 
is ontstaan? En ook vandaag de dag is het spel 
onverminderd populair. U bent van harte welkom 
om mee te doen aan onze bingo. En als klap op de 
vuurpijl zijn er leuke prijzen te winnen! Dus beproef uw geluk en speel mee! 

Voor buurtbewoners en bewoners van Hugo-Waard. 

DINSDAG 7 JANUARI 19.00 - 20.30 UUR

RESTAURANT | € 2,50

BINGO! 

Help onze gevleugelde vriendjes de winter door! 
Onder begeleiding van welzijnsmedewerker Elly 
maakt u een prachtige vogeltaart. Een feest om te 
maken en een ware traktatie voor de vogels! Zeker 
weten dat de kool- en pimpelmezen, roodborstjes 
en merels uw tuin of balkon straks weten te vinden. 
N.B.: op 15-1 is deel twee van dit creatief café en maakt u de vogeltaart af. 

Maximaal 10 deelnemers.
Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

WOENSDAG 8 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR

RESTAURANT | € 2,50

CREATIEF CAFÉ: VOGELTAART MAKEN! DEEL 1
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ACTIVITEITENPROGRAMMA JANUARI 2020WOONZORGCENTRUM HUGO-WAARD

En strike! Bowlen blijft leuk! Ook op de 
computer, zonder zware ballen! Bij WII 
bowlen heeft u een lichtgewicht kastje 
in uw hand. Daarmee maakt u de bowl-
beweging en ‘gooit’ u. Op een groot 
scherm ziet u vervolgens uw bal naar 

de bowlingpins rollen en verschijnt uw score. U speelt individueel, maar kunt ook in 
teamverband de competitie aangaan. Weet u ze te raken?  

Maximaal 12 deelnemers.  
Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners

WOENSDAG 8 JANUARI 14.30 - 15.30 UUR 

RESTAURANT  | GRATIS

BOWLEN OP DE WII   

Alle keukenprinsen en -prinsessen opgelet! 
Wat is er nu gezelliger dan samen koken? 
Samen koken en vervolgens samen eten! 
Wat er precies op het menu staat, blijft 
op verzoek van de chef-kok nog even 
een verrassing. Zeker is wel dat de kok 

en vrijwilliger extra handjes kunnen gebruiken. Samen het recept doornemen, groenten 
wassen en snijden, kruiden, marineren, bakken, braden, koken en kokkerellen... Bent u nog 
geen ster in de keuken? Ook dan bent u van harte welkom! 

Maximaal 8 deelnemers.  
Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

WOENSDAG 8 JANUARI 14.30 - 18.00 UUR 

RESTAURANT | € 3,50

SAMEN KOKEN, SAMEN ETEN

Zo midden in de week kunt u zomaar behoefte 
hebben aan gezelligheid, een praatje, een spel of 
activiteit. Kom langs in het restaurant van Hugo-
Waard en ‘breek de week’! Een vrijwilliger schenkt 
koffie of thee, vervolgens wordt een activiteit of 
een spel gekozen. Niets moet, veel kan en mag. 
Net waar behoefte aan is. Gewoon een uurtje ouderwetse gezelligheid… 

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

WOENSDAG 8 JANUARI 19.00 - 20.00 UUR 

RESTAURANT | GRATIS

BREEK DE WEEK

Kraak uw brein! Kent u de spreekwoorden en 
gezegden nog? Of weet u waar een bepaald 
woord vandaan komt? Door geheugenspelletjes 
te doen, herinneringen op te halen, samen te 
puzzelen en raadsels op te lossen, houdt u elkaar 
scherp. Geheugenfitness wordt geleid door een 
welzijnsmedewerker en vrijwilliger. Nuttig & gezellig! 

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

DONDERDAG 9 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR

RESTAURANT | GRATIS

GEHEUGENFITNESS ‘HET GOUDEN BREIN’   



W
O

N
EN

 •
 Z

O
RG

 •
 W

EL
ZI

JN
w

w
w

.d
pr

s.
nl

ACTIVITEITENPROGRAMMA JANUARI 2020WOONZORGCENTRUM HUGO-WAARD

Als Wil Does op donderdag met zijn 
pianomuziek vrijwilligers van de 
zangvereniging begeleidt, vult Hugo-
Waard zich met sfeervolle klanken… Als 
geen ander weet Does de toetsen van de 
piano te beroeren en sfeer te brengen. 

Vrolijk, ingetogen, uitbundig, klassiek of modern… Does kan het allemaal. Meezingen 
mag natuurlijk met de dames en heren van de zangvereniging. Verzoeknummers zijn 
welkom!  

Maximaal 12 deelnemers.
Voor bewoners Hugo-Waard en buurtbewoners.  

DONDERDAG 9 JANUARI 14.30 - 15.30 UUR

HUISKAMER OP DE TWEEDE ETAGE 

WIL DOES OP DE PIANO & ZANGVERENIGING 

Houdt u ook zo van borduren, haken of 
breien? Neem uw creatie-in-wording mee 
naar de handwerkclub bij Hugo-Waard 
en doe gezellig mee. Wie weet inspireert 
u elkaar tot iets nieuws! Ook leuk: samen 
iets maken. Denk aan een warm plaid voor 

op de bank. Tijdens het handwerkcafé kan en mag het allemaal! De gezelligheid en het 
samen zijn, staan hierbij centraal. Leuke bijkomstigheid: handwerken bevordert de fijne 
motoriek.

Voor bewoners Hugo-Waard en buurtbewoners. 

VRIJDAG 10 JANUARI 14.30 - 15.30 UUR 

RESTAURANT   | GRATIS

HANDWERKCLUB

Elke vrijdag gaat een voorganger van de Dionysius-
kerk voor tijdens de Rooms-katholieke viering. Doel 
van de viering is samen het geloof belijden. Na de 
viering drinken we met elkaar een kopje koffie of 
thee en is er gelegenheid om na te praten.

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

VRIJDAG 10 JANUARI 19.00 - 20.00 UUR 

RESTAURANT | GRATIS

ROOMS-KATHOLIEKE VIERING 

Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime 
plaatsen van de ziel, aldus Plato ooit. En zo is het 
maar net. Mooie muziek hoort u op zaterdagavond 
bij Femmy! Femmy is vermaard bij (buurt)bewoners 
van De Raatstede vanwege haar muziekavonden. 
Zij draait een variëteit aan verzoeknummers en 
eigen favorieten. Kom gezellig luisteren en vraag uw favoriete nummer aan!

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

ZATERDAG 11 JANUARI 19.00 - 20.30 UUR

RESTAURANT | GRATIS

MUZIEK MET FEMMY 



De Pieter Raat Stichting biedt:

• Uitdagende activiteiten bij De Raatstede, Hugo-Waard    
    en grand café Arboretum
• Thuiszorg & huishoudelijke hulp 
• Passende zorg in de woonzorgcentra 
   De Raatstede en Hugo-Waard 
• Personenalarmering
• Thuisbezorgde maaltijden Tafeltje Dekje
• Gastvrije & gezellige restaurants en  
   ontmoetingscentra

Meer weten? Kijk op www.dprs.nl! 
Of bel met 072 - 576 72 00.

VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE 
WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE 
SENIORENSENIORENSENIORENSENIORENSENIORENSENIORENSENIORENSENIORENSENIORENSENIORENSENIORENSENIOREN

WONEN  -  ZORG  -  WELZIJN www.dprs.nl
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ACTIVITEITENPROGRAMMA JANUARI 2020WOONZORGCENTRUM HUGO-WAARD

Het bruin café  van Hugo-Waard staat 
garant voor een gezellige zondagmiddag: 
een middag waarbij samen zijn voorop 
staat. Dus drinken we een kopje koffie/ thee 
of een borrel, luisteren we muziek, spelen 
we een spel en/ of kijken we een film... 

Net waar behoefte aan is. Zie ons bruin café maar als verlengstuk van uw woonkamer. 
Gezelligheid troef. 

Voor bewoners Hugo-Waard en buurtbewoners. 
N.B. Het eerste kopje koffie of thee is voor buurtbewoners gratis. Overige consumpties zijn 
voor eigen rekening.

ZONDAG 12 JANUARI  15.00 - 16.15 UUR 

RESTAURANT

BRUIN CAFÉ MET MUZIEK, SPEL OF FILM 

Hoe leuk is het om iemand te verrassen 
met een zelfgemaakt kaartje! Tijdens deze 
activiteit maakt u één of meer kaarten. Om 
iemand een fijne verjaardag te wensen 
bijvoorbeeld. Zelf een kaart maken is 
leuk en ook nog eens goed voor de fijne 

motoriek. Iedereen is welkom en kan meedoen! Vrijwilligers helpen waar nodig. 

MAANDAG 13 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR    

RESTAURANT  | € 1,00

KAARTEN MAKEN 

Speciaal voor senioren die iets minder vitaal zijn 
en/ of wellicht een beperking hebben, zijn de 
Blijf in beweging-lessen. Onze bewegingsagoog 
daagt u uit en biedt oefeningen die passen bij u 
en uw mogelijkheden. Tijdens de lessen begeleidt, 
motiveert en adviseert zij waar nodig. Plezier en 
het samen bezig zijn op muziek, staan voorop. Doet u mee? U bent van harte welkom! 

Maximaal 15 deelnemers. 

MAANDAG 13 JANUARI 14.00 - 15.00 

RESTAURANT | GRATIS

BLIJF IN BEWEGING-LESSEN (O.L.V. EEN BEWEGINGSAGOOG)

Kraak uw brein! Kent u de spreekwoorden en 
gezegden nog? Of weet u waar een bepaald 
woord vandaan komt? Door geheugenspelletjes 
te doen, herinneringen op te halen, samen te 
puzzelen en raadsels op te lossen, houdt u elkaar 
scherp. Geheugenfitness wordt geleid door een 
activiteitenbegeleider en vrijwilliger. Nuttig & gezellig! 

DINSDAG 14 JANUARI  10.30 - 11.30 UUR 

GLAZEN HUIS | GRATIS

GEHEUGENFITNESS ‘HET GOUDEN BREIN’   
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ACTIVITEITENPROGRAMMA JANUARI 2020WOONZORGCENTRUM HUGO-WAARD

Helemaal in uw sas tijdens een potje 
klaverjas! Kom gezellig klaverjassen op 
dinsdagmiddag! Vrijwilligers begeleiden 
deze ouderwets gezellige klaverjasmiddag. 
Natuurlijk drinken we een kopje koffie of 
thee. En u weet: de boer is troef!

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

N.B. Het eerste kopje koffie of thee is voor buurtbewoners gratis. Overige consumpties zijn 
voor eigen rekening.

DINSDAG 14 JANUARI 14.00 - 16.00 UUR

RESTAURANT  | GRATIS

KLAVERJASSEN

Op zoek naar nieuw ondergoed? Sla uw slag 
tijdens deze woensdag! Van sierlijke slips 
en onderbroeken tot (naadloze) hemden 
en fraai gevormde, comfortabele bh’s… In 
alle kleuren, maten en materialen: Ter Mey 
verkoopt het. Ter Mey geeft desgewenst 

vakkundig en discreet advies. 

Voor bewoners van Hugo-Waard en voor buurtbewoners.

WOENSDAG 15 JANUARI 10.00 – 12.00 UUR

GLAZEN HUIS

MODEVERKOOP VAN TER MEY 

Dit creatief café is een vervolg op het creatief 
café van 8 januari. Onder begeleiding van 
welzijnsmedewerker Elly gaat u verder met uw 
vogeltaart. Deze vogeltaart is een feest om te 
maken en een ware traktatie voor de vogels! Zeker 
weten dat de kool- en pimpelmezen, roodborstjes 
en merels uw tuin of balkon straks weten te vinden. 

Maximaal 12 deelnemers.
Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

WOENSDAG 15 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR

RESTAURANT 

CREATIEF CAFÉ : VOGELTAART MAKEN! DEEL 2!

En strike! Bowlen blijft leuk! Ook op de computer, 
zonder zware ballen! Bij WII bowlen heeft u 
een lichtgewicht kastje in uw hand. Daarmee 
maakt u de bowl-beweging en ‘gooit’ u. Op een 
groot scherm ziet u vervolgens uw bal naar de 
bowlingpins rollen en verschijnt uw score. U speelt 
individueel, maar kunt ook in teamverband de competitie aangaan. Weet u ze te raken?  

Maximaal 12 deelnemers.  
Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners.

WOENSDAG 15 JANUARI 14.30 - 15.30 UUR 

RESTAURANT | GRATIS

BOWLEN OP DE WII   
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ACTIVITEITENPROGRAMMA JANUARI 2020WOONZORGCENTRUM HUGO-WAARD

Zo midden in de week kunt u zomaar 
behoefte hebben aan gezelligheid, een 
praatje, een spel of activiteit. Kom langs in 
het restaurant van Hugo-Waard en ‘breek 
de week’! Een vrijwilliger schenkt koffie of 
thee, vervolgens wordt een activiteit of een 

spel gekozen. Niets moet, veel kan en mag. Gewoon een uurtje ouderwetse gezelligheid… 

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

WOENSDAG 15 JANUARI 19.00 - 20.00 UUR 

RESTAURANT | GRATIS

BREEK DE WEEK

Kraak uw brein! Kent u de spreekwoorden 
en gezegden nog? Of weet u waar een 
bepaald woord vandaan komt? Door 
geheugenspelletjes te doen, herinneringen 
op te halen, samen te puzzelen en raadsels 
op te lossen, houdt u elkaar scherp. 

Geheugenfitness wordt begeleid door een activiteitenbegeleider en vrijwilliger. Nuttig & 
gezellig! 

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

DONDERDAG 16 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR

RESTAURANT | GRATIS

GEHEUGENFITNESS ‘HET GOUDEN BREIN’   

Als Wil Does op donderdag met zijn pianomuziek 
vrijwilligers van de zangvereniging begeleidt, 
vult Hugo-Waard zich met sfeervolle klanken… 
Als geen ander weet Does de toetsen van de 
piano te beroeren en sfeer te brengen. Vrolijk, 
ingetogen, uitbundig, klassiek of modern… Does 
kan het allemaal. Meezingen mag natuurlijk met de dames en heren van de zangvereniging. 
Verzoeknummers zijn welkom!  

Maximaal 12 deelnemers.
Voor bewoners Hugo-Waard en buurtbewoners.  

DONDERDAG 16 JANUARI 14.30 - 15.30 UUR

HUISKAMER OP DE TWEEDE ETAGE | GRATIS

WIL DOES OP DE PIANO & ZANGVERENIGING

30 houten schijven, een houten bak en vier 
gleuven…  Sjoelen is letterlijk samen aan de bak. 
De sjoelbak wel te verstaan. Gezellig, voor de 
leuk.... Op dit moment is er nog geen competitie, 
maar als daar behoefte aan is, starten we daarmee. 
Schuif gerust aan! 

Voor bewoners Hugo-Waard en buurtbewoners.  

VRIJDAG 17 JANUARI 14.30 - 16.00 UUR

HUISKAMER OP DE TWEEDE ETAGE | GRATIS

SJOELEN: SAMEN AAN DE BAK!
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ACTIVITEITENPROGRAMMA JANUARI 2020WOONZORGCENTRUM HUGO-WAARD

Houdt u ook zo van borduren, haken of 
breien? Neem uw creatie-in-wording mee 
naar de handwerkclub bij Hugo-Waard en 
doe mee. Wie weet inspireert u elkaar tot 
iets nieuws! Ook leuk: samen iets maken. 
Denk aan een warm plaid voor op de bank. 

Tijdens het handwerkcafé kan en mag het allemaal! De gezelligheid en het samen zijn, 
staan hierbij centraal. Leuke bijkomstigheid: handwerken bevordert de fijne motoriek.

Voor: bewoners Hugo-Waard en buurtbewoners. 

VRIJDAG 17 JANUARI 14.30 - 15.30 UUR    

RESTAURANT  | GRATIS

HANDWERKCLUB

Elke vrijdag gaat een voorganger van de 
Dionysius-kerk voor tijdens de Rooms-
katholieke viering. Doel van de viering is 
samen het geloof belijden. Na de viering 
drinken we met elkaar een kopje koffie of 
thee en is er gelegenheid om na te praten.

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

VRIJDAG 17 JANUARI 19.00 - 20.00 UUR  

RESTAURANT  | GRATIS

ROOMS-KATHOLIEKE VIERING

Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime 
plaatsen van de ziel, aldus Plato ooit. En zo is het 
maar net. Mooie muziek hoort u op zaterdagavond 
bij Femmy! Femmy is vermaard bij (buurt)bewoners 
van De Raatstede vanwege haar muziekavonden. 
Zij draait een variëteit aan verzoeknummers en 
eigen favorieten. Kom gezellig luisteren en vraag uw favoriete nummer aan!

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

ZATERDAG 18 JANUARI 19.00 – 20.30 UUR

RESTAURANT | GRATIS

MUZIEK MET FEMMY

Het bruin café  van Hugo-Waard staat garant voor 
een gezellige zondagmiddag: een middag waarbij 
samen zijn voorop staat. Dus drinken we een kopje 
koffie/ thee of een borrel, luisteren we muziek, 
spelen we een spel en/ of kijken we een film... Net 
waar behoefte aan is. Zie ons bruin café maar als 
verlengstuk van uw woonkamer. Gezelligheid troef. 

Voor bewoners Hugo-Waard en buurtbewoners. 
N.B. Het eerste kopje koffie of thee is voor buurtbewoners gratis. Overige consumpties zijn voor 
eigen rekening.

ZONDAG 19 JANUARI  15.00 - 16.15 UUR

RESTAURANT

BRUIN CAFÉ MET MUZIEK, SPEL OF FILM
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ACTIVITEITENPROGRAMMA JANUARI 2020WOONZORGCENTRUM HUGO-WAARD

Hoe leuk is het om iemand te verrassen 
met een zelfgemaakt kaartje?! Tijdens 
deze activiteit maakt u één of meer 
kaarten. Om iemand  een fijne verjaardag 
te wensen bijvoorbeeld. Zelf een kaart 
maken is leuk en ook nog eens goed voor 

de fijne motoriek. Iedereen is welkom en kan meedoen! Vrijwilligers helpen waar nodig.

MAANDAG 20 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR    

RESTAURANT  | € 1,00

KAARTEN MAKEN

Doet u mee met de Blijf in beweging-
lessen? Speciaal voor senioren die iets 
minder vitaal zijn en/ of wellicht een 
beperking hebben, zijn de Blijf in beweging-
lessen. Onze bewegingsagoog daagt u uit 
en biedt oefeningen die passen bij u en uw 

mogelijkheden. Tijdens de lessen begeleidt, motiveert en adviseert zij waar nodig. Plezier 
en het samen bezig zijn op muziek, staan voorop. Doet u mee? U bent van harte welkom! 

Maximaal 15 deelnemers. 
Voor: bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners.   

MAANDAG 20 JANUARI 14.00 - 15.00 UUR    

RESTAURANT  | GRATIS

BLIJF IN BEWEGING-LESSEN O.L.V. EEN BEWEGINGSAGOOG

En bingo! Het spel met de balletjes en getalletjes 
wordt wereldwijd door heel veel mensen gespeeld! 
Wist u dat het Bingo-spel in de 16e eeuw in Italië 
is ontstaan? En ook vandaag de dag is het spel 
onverminderd populair. Bij Hugo-Waard bent u van 
harte welkom om mee te doen aan de bingo. En als 
klap op de vuurpijl zijn er leuke prijzen te winnen! Dus beproef uw geluk en speel mee! 

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

MAANDAG 20 JANUARI 14.30 - 16.00 UUR

RESTAURANT | € 2,50 

BINGO!

Kleren maken de man, zo luidt het gezegde. Dat 
geldt voor dames natuurlijk net zo goed! Heeft 
u nieuwe kleding nodig? Een mooie pantalon, 
jurk, rok, blouse, overhemd of een lekkere trui en 
warm vest? Kijk dan eens rond bij de uitverkoop 
van Marion Mode. De verkopers adviseren u 
desgewenst. Wellicht maakt u straks de blits in een nieuwe outfit! 

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

DINSDAG 21 JANUARI  10.00 - 12.00 UUR

GLAZEN HUIS 

MARION MODE UITVERKOOP
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ACTIVITEITENPROGRAMMA JANUARI 2020WOONZORGCENTRUM HUGO-WAARD

Helemaal in uw sas tijdens een potje 
klaverjas! Kom gezellig klaverjassen op 
dinsdagmiddag! Vrijwilligers begeleiden 
deze ouderwets gezellige klaverjasmiddag. 
Natuurlijk drinken we een kopje koffie of 
thee. En u weet: de boer is troef!

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

N.B. Het eerste kopje koffie of thee is voor buurtbewoners gratis. Overige consumpties zijn 
voor eigen rekening.

DINSDAG 21 JANUARI 14.00 - 16.00 UUR 

RESTAURANT  | GRATIS

KLAVERJASSEN

Muziekliefhebbers opgelet! Of u nu houdt 
van de klassieke werken van Mozart, Bach 
van Luciano Pavarotti , Placido Domingo en 
Marco Bakker of van populaire muziek van 
Neil Diamond, André Rieu, André Hazes, 
ABBA, Fleetwood Mac, Willeke Alberti, Tino 

Martin of misschien wel Martin Garrix…. U vraagt, wij draaien! Verzoeknummers zijn van 
harte welkom! 

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

DINSDAG 21 JANUARI 14.30 - 15.30 UUR

GLAZEN HUIS | GRATIS

KLASSIEKE EN POPULAIRE MUZIEK 

Neem de schilderkwast ter hand en doe mee aan 
deze workshop onder leiding van Anky. Na een korte 
introductie over technieken en mogelijkheden, 
gaat u zelf aan de slag met acrylverf op canvas. U 
schildert dieren of bloemen. Anky voorziet u van 
tips en trucs. N.B. woensdag 29 januari gaat u van 
10.30 tot 11.30 uur verder met de verfijning van uw kunstwerk. Uiteraard neemt u uw kunstwerk 
mee naar huis. 
      
Maximaal 10 deelnemers.
Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 
Uitsluitend na aanmelding en contante betaling vooraf. Dit kan op maandag tot en met vrijdag 
van 08.30 tot 16.00 uur bij een van de welzijnsmedewerkers.

WOENSDAG 22 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR 

RESTAURANT | € 5,00

SCHILDERWORKSHOP DIEREN OF BLOEMEN (DEEL 1)

En strike! Bowlen blijft leuk! Ook op de computer, 
zonder zware ballen! Bij WII bowlen heeft u 
een lichtgewicht kastje in uw hand. Daarmee 
maakt u de bowl-beweging en ‘gooit’ u. Op een 
groot scherm ziet u vervolgens uw bal naar de 
bowlingpins rollen en verschijnt uw score. U speelt 
individueel, maar kunt ook in teamverband de competitie aangaan. Weet u ze te raken?  

Maximaal 12 deelnemers.  
Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

WOENSDAG 22 JANUARI 14.30 - 15.30 UUR  

RESTAURANT   | GRATIS

BOWLEN OP DE WII   
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ACTIVITEITENPROGRAMMA JANUARI 2020WOONZORGCENTRUM HUGO-WAARD

Alle keukenprinsen en -prinsessen opgelet! 
Wat is er nu gezelliger dan samen koken? 
Samen koken en vervolgens samen eten! 
Wat er precies op het menu staat, blijft 
op verzoek van de chef-kok nog even 
een verrassing. Zeker is wel dat de kok 

en vrijwilliger extra handjes kunnen gebruiken. Samen het recept doornemen, groenten 
wassen en snijden, kruiden, marineren, bakken, braden, koken en kokkerellen... Bent u nog 
geen ster in de keuken? Ook dan bent u van harte welkom! 

Maximaal 8 deelnemers.  
Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

WOENSDAG 22 JANUARI 14.30 - 18.00 UUR

RESTAURANT  | € 3,50

SAMEN KOKEN, SAMEN ETEN 

Zo midden in de week kunt u zomaar 
behoefte hebben aan gezelligheid, een 
praatje, een spel of activiteit. Kom langs in 
het restaurant van Hugo-Waard en ‘breek 
de week’! Een vrijwilliger schenkt koffie of 
thee, vervolgens wordt een activiteit of een 

spel gekozen. Niets moet, veel kan en mag. Gewoon een uurtje ouderwetse gezelligheid… 

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

WOENSDAG 22 JANUARI 19.00 - 20.00 UUR 

RESTAURANT | GRATIS

BREEK DE WEEK

Kraak uw brein! Kent u de spreekwoorden en 
gezegden nog? Of weet u waar een bepaald 
woord vandaan komt? Door geheugenspelletjes 
te doen, herinneringen op te halen, samen te 
puzzelen en raadsels op te lossen, houdt u elkaar 
scherp. Geheugenfitness wordt begeleid door een 
welzijnsmedewerker en vrijwilliger. Nuttig & gezellig! 

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

DONDERDAG 23 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR

RESTAURANT | GRATIS

GEHEUGENFITNESS ‘HET GOUDEN BREIN’   

Het combo Amuze, bestaande uit Peter Molenaar, 
Marianne Koelemeijer en Miranda Dekker 
geeft een prachtig optreden. Met gitaar, piano 
en driestemmige zang, brengen zij een breed 
repertoire, variërend van grappige cabaretliedjes 
tot gevoelige ballades. Amuze heeft rake teksten 
en belooft een bijzonder optreden. 

Voor bewoners Hugo-Waard en buurtbewoners. 

DONDERDAG 23 JANUARI 14.30 - 16.15 UUR 

RESTAURANT  | € 2,50

NIEUWJAARSCONCERT AMUZE 
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ACTIVITEITENPROGRAMMA JANUARI 2020WOONZORGCENTRUM HUGO-WAARD

Houdt u ook zo van borduren, haken of 
breien? Neem uw creatie-in-wording mee 
naar de handwerkclub bij Hugo-Waard en 
doe mee. Wie weet inspireert u elkaar tot 
iets nieuws! Ook leuk: samen iets maken. 
Denk aan een warm plaid voor op de bank. 

Tijdens het handwerkcafé kan en mag het allemaal! De gezelligheid en het samen zijn, 
staan hierbij centraal. Leuke bijkomstigheid: handwerken bevordert de fijne motoriek.

Voor: bewoners Hugo-Waard en buurtbewoners. 

VRIJDAG 24 JANUARI 14.30 - 15.30 UUR  

RESTAURANT  | GRATIS

HANDWERKCLUB

Elke vrijdag gaat een voorganger van de 
Dionysius-kerk voor tijdens de Rooms-
katholieke viering. Doel van de viering is 
samen het geloof belijden. Na de viering 
drinken we met elkaar een kopje koffie of 
thee en is er gelegenheid om na te praten.

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

VRIJDAG 24 JANUARI 19.00 - 20.00 UUR 

RESTAURANT | GRATIS

ROOMS-KATHOLIEKE VIERING 

Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime 
plaatsen van de ziel, aldus Plato ooit. En zo is het 
maar net. Mooie muziek hoort u op zaterdagavond 
bij Femmy! Femmy is vermaard bij (buurt)bewoners 
van De Raatstede vanwege haar muziekavonden. 
Zij draait een variëteit aan verzoeknummers en 
eigen favorieten. Kom gezellig luisteren en vraag uw favoriete nummer aan!

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

ZATERDAG 25 JANUARI 19.00 - 20.30 UUR

RESTAURANT | GRATIS

MUZIEK MET FEMMY 

Het bruin café  van Hugo-Waard staat garant voor 
een gezellige zondagmiddag: een middag waarbij 
samen zijn voorop staat. Dus drinken we een kopje 
koffie/ thee of een borrel, luisteren we muziek, 
spelen we een spel en/ of kijken we een film... Net 
waar behoefte aan is. Zie ons bruin café maar als 
verlengstuk van uw woonkamer. Gezelligheid troef. 

Voor bewoners Hugo-Waard en buurtbewoners. 
N.B. Het eerste kopje koffie of thee is voor buurtbewoners gratis. Overige consumpties zijn voor 
eigen rekening.

ZONDAG 26 JANUARI  15.00 - 16.15 UUR 

RESTAURANT   | GRATIS

BRUIN CAFÉ MET MUZIEK, SPEL OF FILM 
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ACTIVITEITENPROGRAMMA JANUARI 2020WOONZORGCENTRUM HUGO-WAARD

Hoe leuk is het om iemand te verrassen 
met een zelfgemaakt kaartje?! Tijdens 
deze activiteit maakt u één of meer 
kaarten. Om iemand een fijne verjaardag 
te wensen bijvoorbeeld. Zelf een kaart 
maken is leuk en ook nog eens goed voor 

de fijne motoriek. Iedereen is welkom en kan meedoen! Vrijwilligers helpen waar nodig. 

MAANDAG 27 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR 

RESTAURANT  | € 1,00

KAARTEN MAKEN 

Speciaal voor senioren die iets minder 
vitaal zijn en/ of wellicht een beperking 
hebben, zijn de Blijf in beweging-lessen. 
Onze bewegingsagoog daagt u uit en 
biedt oefeningen die passen bij u en uw 
mogelijkheden. Tijdens de lessen begeleidt, 

motiveert en adviseert zij waar nodig. Plezier en het samen bezig zijn op muziek, staan 
voorop. Doet u mee? U bent van harte welkom! 

Maximaal 15 deelnemers. 
Voor: bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners.   

MAANDAG 27 JANUARI 14.00 - 15.00 UUR  

RESTAURANT | GRATIS

BLIJF IN BEWEGING-LESSEN O.L.V. EEN BEWEGINGSAGOOG 

Kraak uw brein! Kent u de spreekwoorden en 
gezegden nog? Of weet u waar een bepaald 
woord vandaan komt? Door geheugenspelletjes 
te doen, herinneringen op te halen, samen te 
puzzelen en raadsels op te lossen, houdt u elkaar 
scherp. Geheugenfitness wordt begeleid door een 
welzijnsmedewerker en vrijwilliger. Nuttig & gezellig! 

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

DINSDAG 28 JANUARI  10.30 - 11.30 UUR

GLAZEN HUIS | GRATIS

GEHEUGENFITNESS ‘HET GOUDEN BREIN’

Helemaal in uw sas tijdens een potje klaverjas! 
Kom klaverjassen op dinsdagmiddag! 
Vrijwilligers begeleiden deze ouderwets gezellige 
klaverjasmiddag. Natuurlijk drinken we een kopje 
koffie of thee. En u weet: de boer is troef!
Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

N.B. Het eerste kopje koffie of thee is voor buurtbewoners gratis. Overige consumpties zijn voor 
eigen rekening.

DINSDAG 28 JANUARI 14.00 - 16.00 UUR 

RESTAURANT   | GRATIS

KLAVERJASSEN
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ACTIVITEITENPROGRAMMA JANUARI 2020WOONZORGCENTRUM HUGO-WAARD

Deze schilderworkshop is het vervolg van 
de workshop op 22 januari. Vandaag gaat 
u verder met de verfijning en detaillering 
van uw schilderij. 

Maximaal 10 deelnemers.
Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

WOENSDAG 29 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR

RESTAURANT 

SCHILDERWORKSHOP DIEREN OF BLOEMEN (DEEL 2)

Het is midwinter! Beleef het ultieme 
wintergevoel en geniet van een 
oudhollands buffet en een schaatslezing. 
Proef de nostalgische gerechten die onze 
koks u voorschotelen en geniet aansluitend 
van een lezing door Dirk Plugboer. Op het 

menu staan onder meer broeder, rijstepap, erwtensoep en een stamppot. Smullen… De 
lezing gaat over de geschiedenis van de houten schaats, de glis en klapschaats. Over 
schaatshelden van toen en nu, de Elfstedentocht en meer… Bij een lezing van Dirk 
Plugboer komt u niet van een koude kermis thuis! 
12.30 - 15.30 uur Exclusief voor bewoners van Hugo-Waard  € 2,50 
17.00 - 20.00 uur Exclusief voor buurtbewoners   € 15,00*
*Exclusief drankjes en dessert.

WOENSDAG 29 JANUARI 

RESTAURANT | € 2,50 / € 15,00 *

OUDHOLLANDS BUFFET EN SCHAATSLEZING 

Kraak uw brein! Kent u de spreekwoorden en 
gezegden nog? Of weet u waar een bepaald 
woord vandaan komt? Door geheugenspelletjes 
te doen, herinneringen op te halen, samen te 
puzzelen en raadsels op te lossen, houdt u elkaar 
scherp. Geheugenfitness wordt begeleid door een 
welzijnsmedewerker en vrijwilliger. Nuttig & gezellig! 

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners. 

DONDERDAG 30 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR

RESTAURANT | GRATIS

GEHEUGENFITNESS ‘HET GOUDEN BREIN’   

Als Wil Does op donderdag met zijn pianomuziek 
vrijwilligers van de zangvereniging begeleidt, 
vult Hugo-Waard zich met sfeervolle klanken… 
Als geen ander weet Does de toetsen van de 
piano te beroeren en sfeer te brengen. Vrolijk, 
ingetogen, uitbundig, klassiek of modern… Does 
kan het allemaal. Meezingen mag natuurlijk met de dames en heren van de zangvereniging. 
Verzoeknummers zijn welkom!  

Maximaal 12 deelnemers.
Voor bewoners Hugo-Waard en buurtbewoners.

DONDERDAG 30 JANUARI 14.30 - 15.30 UUR

HUISKAMER OP DE TWEEDE ETAGE   | GRATIS

WIL DOES OP DE PIANO & ZANGVERENIGING 
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ACTIVITEITENPROGRAMMA JANUARI 2020WOONZORGCENTRUM HUGO-WAARD

Tijd voor thee! Op deze laatste vrijdag van 
de maand zetten we alle jarigen van de 
maand januari in het zonnetje. Een klein 
verjaardagsfeestje, waarvoor iedereen van 
harte is uitgenodigd!   

VRIJDAG 31 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR

RESTAURANT  | GRATIS

FEESTELIJK THEEMOMENT

Houdt u ook zo van borduren, haken of 
breien? Neem uw creatie-in-wording mee 
naar de handwerkclub bij Hugo-Waard en 
doe mee. Wie weet inspireert u elkaar tot 
iets nieuws! Ook leuk: samen iets maken. 
Denk aan een warm plaid voor op de bank. 

Tijdens het handwerkcafé kan en mag het allemaal! De gezelligheid en het samen zijn, 
staan hierbij centraal. Leuke bijkomstigheid: handwerken bevordert de fijne motoriek.

Voor: bewoners Hugo-Waard en buurtbewoners. 

VRIJDAG 31 JANUARI 14.30 - 15.30 UUR 

RESTAURANT | GRATIS

HANDWERKCLUB

30 houten schijven, een houten bak en vier 
gleuven…  Sjoelen is letterlijk samen aan de bak. 
De sjoelbak wel te verstaan. Gezellig, voor de 
leuk.... Op dit moment is er nog geen competitie, 
maar als daar behoefte aan is, starten we daarmee. 
Schuif gerust aan! 

Voor bewoners Hugo-Waard en buurtbewoners.

VRIJDAG 31 JANUARI  14.30 -  16.00 UUR

HUISKAMER TWEEDE ETAGE  | GRATIS

SJOELEN: SAMEN AAN DE BAK!

Elke vrijdag gaat een voorganger van de Dionysius-
kerk voor tijdens de Rooms-katholieke viering. 
Doel van de viering is samen het geloof belijden. 
Na de viering drinken we een kopje koffie of thee 
en is er gelegenheid om na te praten.

Voor bewoners van Hugo-Waard en buurtbewoners

VRIJDAG 31 JANUARI 19.00 - 20.00 UUR 

RESTAURANT  | GRATIS

ROOMS-KATHOLIEKE VIERING 



Woonzorgcentrum Hugo-Waard 
Gerard Douplantsoen 72 - 1701 JT Heerhugowaard 

Tel. 072 - 2020260

hugowaard_ab@dprs.nl


