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Beste lezer, 

De beste wensen voor het nieuwe jaar! Dat het een mooi, licht en vrolijk 
2022 mag worden! Een jaar waarin we u regelmatig mogen verwelkomen 
bij onze welzijnsactiviteiten. En we samen bewegen, iets maken tijdens 
onze creatieve activiteiten of genieten van een lekkere maaltijd, muziek of 
meer… 

We beginnen het nieuwe jaar met een uitdagend activiteitenprogramma. 
Van interessante lezingen en creatieve, culinaire, spel- activiteiten tot 
beweegactiviteiten en humorvolle theater- muziekoptredens: in januari is 
er voor ieder wat wils! 

Aanmelden
Voor een flink aantal activiteiten, geldt een maximum aantal deelnemers. 
U kunt uitsluitend deelnemen als u zich vooraf aanmeldt. Fijn als u voor 
aanvang en na afloop van een activiteit goed uw handen desinfecteert.

Afijn, binnen wat mag en kan, maken we er heel graag met u een mooie 
maand en een mooi jaar van! Dus bent u gevaccineerd of negatief getest 
en bent u vrij van corona-gerelateerde klachten? Dan bent u van harte 
welkom bij onze activiteiten!  

Heel graag tot snel! 
Team Welzijn Hugo-Waard 

 
 



ZATERDAG 1 JANUARI, NIEUWJAARSDAG
15.00 uur  Koffietijd, restaurant 

ZONDAG 2 JANUARI
15.00 uur  Bruin café met spel, film of muziek, restaurant 

MAANDAG 3 JANUARI
10.30 uur  Kaarten maken, in de huiskamers, deelname kost voor  
   externen € 1,-
11.00 uur  Wandelen met de rollator 
14.30 uur  Nieuwjaarsreceptie, we proosten op het nieuwe jaar,  
   restaurant

DINSDAG 4 JANUARI
11.00 uur  Bewegen op muziek, restaurant 
14.00 uur  Klaverjassen, ‘t Palet
14.30 uur  Neurogym, groep op uitnodiging, restaurant

WOENSDAG 5 JANUARI
Opruimen kerstspullen
14.30 uur  Spellen op de Wii, restaurant 
19.00 uur  Breek de week, restaurant 

DONDERDAG 6 JANUARI
10.45 uur  Geheugenfitness, restaurant 
14.30 uur  Vroeger herleeft, restaurant 



VRIJDAG 7 JANUARI
10.30 uur  Beauty- ochtend, op afspraak, Glazen huis
14.30 uur  Instuif, restaurant
   Handwerken, spelletjes doen en/ of een groenactiviteit: tijdens  
   de instuif kan het allemaal! Neem gerust uw eigen handwerk  
   of spel mee!
19.00 uur  Kerkviering, met een voorganger van de Dionysiuskerk,   
   restaurant

ZATERDAG 8 JANUARI
15.00 uur  Koffietijd, restaurant 
19.00 uur  Muziek met Femmy, restaurant 

ZONDAG 9 JANUARI
15.00 uur  Bruin café met spel, film of muziek, restaurant 

MAANDAG 10 JANUARI
10.30 uur  Kaarten maken, in de huiskamers, deelname kost voor   
   externen € 1,-
11.00 uur  Wandelen met de rollator 
13.30 uur  Ritje Bus Thijs, koffie/ thee in De Raatstede, € 5,-
14.00 uur  Kunstgroep, op uitnodiging, restaurant 

DINSDAG 11 JANUARI
11.00 uur  Bewegen op muziek, met beweegagoog Simone, restaurant 
14.00 uur  Klaverjassen, ‘t Palet
14.30 uur  Neurogym, groep op uitnodiging, restaurant 
14.30 uur  Klassieke en populaire muziek, Glazen huis
19.00 uur  Bingo, restaurant, € 2,- 



WOENSDAG 12 JANUARI
10.30 uur  Gouden Dagen Koffieconcert, 
   Pau Hernandez, restaurant 
14.30 uur  Creatief,  Sneeuwpop maken, restaurant, € 1,- 
17.00 uur  Snackavond, restaurant, deelname kost voor 
   externen € 3,25 
19.00 uur  Breek de week, restaurant 

DONDERDAG 13 JANUARI
10.45 uur  Geheugenfitness, restaurant  
14.30 uur  Winter-film, restaurant 
15.00 uur  Natuurkoffer, huiskamer De Branding

VRIJDAG 14 JANUARI
10.30 uur  Beauty- ochtend, op afspraak, Glazen huis
14.30 uur  Instuif, restaurant
   Handwerken, spelletjes doen en/ of een groenactiviteit:  
   tijdens de instuif kan het allemaal. Neem gerust uw eigen  
   handwerk of spel mee!
19.00 uur  Kerkviering, met een voorganger van de Dionysiuskerk,   
   restaurant

ZATERDAG 15 JANUARI 
15.00 uur  Koffietijd, restaurant 
19.00 uur  Muziek met Femmy, restaurant 

ZONDAG 16 JANUARI
15.00 uur  Bruin café met spel, film of muziek, restaurant 

MAANDAG 17 JANUARI
10.30 uur  Koffieochtend voor alle bewoners van Woonwaard,  
   restaurant
10.30 uur  Kaarten maken, huiskamers, deelname kost voor 
   externen € 1,-



11.00 uur  Wandelen met de rollator 
14.00 uur  Kunstgroep, op uitnodiging, restaurant 
15.00 uur  Bus Thijs - Boottocht Amsterdam by Light, niet   
   geschikt voor rolstoelgebruikers. Gesponsord  
   door Gouden Dagen. Vervoer voor eigen rekening.

DINSDAG 18 JANUARI
11.00 uur  Bewegen op muziek, met beweegagoog Simone, restaurant 
14.00 uur  Klaverjassen, ‘t Palet
14.30 uur  Neurogym, groep op uitnodiging, restaurant
19.00 uur  Bingo, restaurant, € 2,- 

WOENSDAG 19 JANUARI
10.30 uur  Creatief, Sneeuwpop maken, restaurant, € 2,-
14.30 uur  Spellen op de Wii, restaurant 
19.00 uur  Breek de Week, restaurant

DONDERDAG 20 JANUARI
10.45 uur  Geheugenfitness, restaurant
14.30 uur  Bingo, restaurant, € 2,-

VRIJDAG 21 JANUARI - WINTERVIERING
10.30 uur  Midwinter- quiz, restaurant 
12.30 uur  Stamppottenmaaltijd, restaurant 
14.30 uur  Instuif, restaurant 
   Handwerken, spelletjes doen en/ of een groenactiviteit: tijdens  
   de instuif kan het allemaal! Neem gerust uw eigen handwerk  
   of spel mee!
19.00 uur  Kerkviering, met een voorganger van de Dionysiuskerk,   
   restaurant

ZATERDAG 22 JANUARI
15.00 uur  Koffietijd, restaurant 
19.00 uur  Muziek met Femmy, restaurant 



ONDAG 23 JANUARI
15.00 uur  Bruin café met spel, film of muziek, restaurant 

MAANDAG 24 JANUARI
10.30 uur  Kaarten maken, huiskamers, deelname kost voor 
   externen € 1,-
11.00 uur  Wandelen met de rollator 
14.00 uur  Kunstgroep, op uitnodiging, restaurant 

DINSDAG 25 JANUARI
11.00 uur  Bewegen op muziek, met beweegagoog Simone, restaurant 
14.00 uur  Klaverjassen, met leuke prijzen, ‘t Palet
14.30 uur  Neurogym, groep op uitnodiging, restaurant

WOENSDAG 26 JANUARI
10.30 uur  Creatief, restaurant, € 1,-
14.30 uur  Bakactiviteit, restaurant, € 2,-
19.00 uur  Breek de Week, restaurant

DONDERDAG 27 JANUARI
Geen activiteiten.  

VRIJDAG 28 JANUARI
10.30 uur  Beauty- ochtend, op afspraak, Glazen huis
14.30 uur  Instuif, restaurant
19.00 uur  Kerkviering, met een voorganger van de Dionysiuskerk,   
   restaurant

ZATERDAG 29 JANUARI
15.00 uur  Koffietijd, restaurant
19.00 uur  Muziek met Femmy, restaurant



ZONDAG 30 JANUARI
15.00 uur   Bruin café met spel, film of muziek, restaurant

MAANDAG 31 JANUARI
10.30 uur   Kaarten maken, huiskamers, deelname kost voor   
    externen, € 1,-
11.00 uur   Wandelen met de rollator
14.00 uur   Kunstgroep, op uitnodiging, restaurant

ONDER VOORBEHOUD
Dit activiteitenprogramma is samengesteld met veel enthousiasme en goede 
zin. Toch is het programma onder voorbehoud. Deelname aan activiteiten is 
voor eigen risico. 

Woonzorgcentrum Hugo-Waard, G. Douplantsoen 72
1701 JT Heerhugowaard – Tel. 072 – 202 02 60.

Hugowaard_ab@dprs.nl / www.dprs.nl


