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Beste lezer,

Schaatsen, skiën, bobsleeën, ijshockey, rodelen, schansspringen… 
Deze maand staat in het teken van de Olympische Winterspelen 
in Beijing in China! Dat betekent vroeg uit de veren, want veel 
sporten worden ‘s nachts of morgens vroeg uitgezonden op 
televisie! Er is immers een tijdsverschil van 7 uur. Hopelijk lukt het 
de Nederlanders om mooie sportprestaties neer te zetten en veel 
medailles binnen te slepen!

Uiteraard organiseert team Welzijn in Hugo-Waard allerlei 
uitdagende activiteiten. Sommige ook met een Olympisch thema… 
Van interessante lezingen en creatieve, culinaire, spel- activiteiten 
tot beweegactiviteiten en humorvolle theater- muziekoptredens: 
in februari is er voor ieder wat wils!  Wat er precies wordt 
georganiseerd, dat leest u in dit activiteitenboekje. Zo blijven we 
samen letterlijk en figuurlijk in beweging en werken we aan onze 
vitaliteit! 

Welkom
Bij de organisatie van de activiteiten houden we ons uiteraard 
aan de actuele coronarichtlijnen. Als u volledig bent gevaccineerd, 
dan wel negatief getest en vrij bent van koorts, hoestbuien en/of 
verkoudheid en andere corona-gerelateerde klachten, bent u van 
harte welkom. 

Heel graag tot snel en heb een heerlijke sportieve maand! 
Team Welzijn Hugo-Waard 

 

 
 

 



DINSDAG 1 FEBRUARI
10.45uur Bewegen op muziek, restaurant 
14.00 uur Klaverjassen, ‘t Palet
14.30 uur Neurogym, groep op uitnodiging, restaurant 

WOENSDAG 2 FEBRUARI
10:30 uur Creatief: Valentijnslichtje, restaurant 
14.30 uur Spellen op de WII, restaurant 

DONDERDAG 3 FEBRUARI
10.45 uur Geheugenfitness, restaurant 
14.30 uur Vroeger herleefd, restaurant 
 

VRIJDAG 4 FEBRUARI
   Opening  
   Olympische Winterspelen 2022
10.30 uur Beauty-ochtend, op afspraak, Glazen huis
10:45 uur Sjoelen, restaurant
14.30 uur Marion modeverkoop, restaurant
19.00 uur Kerkviering, met een voorganger van de Dionysiuskerk,  
   restaurant

ZATERDAG 5 FEBRUARI
   Schaatsen 3000 meter en 500 meter vrouwen,   
   1000 meter mannen
15.00 uur Koffietijd, restaurant 
19.00 uur Muziek met Femmy, restaurant

ZONDAG 6 FEBRUARI
   Schaatsen  
   5000 meter mannen
15.00 uur Bruin café met spel, film of muziek, restaurant



MAANDAG 7 FEBRUARI
   Schaatsen 5000 meter mannen, finales 500   
   meter vrouwen, finales 1000 meter mannen
10.30 uur Kaarten maken, in de huiskamers, deelname kost voor  
   externen € 1,-
11.00 uur Wandelen met de rollator 
13.30 uur Bus Thijs, rit, koffie/thee in De Raatstede, onkosten € 5,-
14.00 uur  Kunstgroep, op uitnodiging, restaurant 

DINDSDAG 8 FEBRUARI
   Schaatsen  
   1500 meter mannen
10.45 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 9 FEBRUARI
   Schaatsen finales 1500 meter mannen, 
   1000 meter vrouwen
10.30 uur Creatief schilderen door Sarina, Sarina van de   
   keuken maakt op een canvasdoek een omtrek van een  
   plaatje. Voorziet u de afbeelding van kleur? Leef u uit!   
   Restaurant, € 1,-
14.30 uur Spellen op de WII, restaurant 
19.00 uur Alzheimer café, restaurant 

DONDERDAG 10 FEBRUARI
   Schaatsen 
   5000 meter vrouwen
10.45 uur Geheugenfitness, restaurant  
14.30 uur Gouden Dagen muziekoptreden van Dick Raat,  
   restaurant. Dit muziekoptreden wordt  
   u aangeboden door Gouden Dagen  
   Heerhugowaard.  



VRIJDAG 11 FEBRUARI
   Schaatsen 10.000 meter mannen, finales 1000   
   vrouwen. Schaatsen 500 meter mannen.
10.30 uur Beauty-ochtend, op afspraak, Glazen huis
10.45 uur Sjoelen, 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 12 FEBRUARI
   Schaatsen 500 meter mannen.
   Ploegenachtervolging vrouwen en kunstrijden.
15.00 uur Koffietijd, restaurant 
19.00 uur Muziek met Femmy, restaurant 

ZONDAG 13 FEBRUARI
   Schaatsen  finales 500 meter mannen en   
   vrouwen. Ploegen achtervolging mannen.
15.00 uur Bruin café met spel, film of muziek, restaurant

MAANDAG 14 FEBRUARI
10.30 uur Kaarten maken, huiskamers, deelname voor externen  
   kost € 1,-
11.00 uur Wandelen met de rollator 
14.30 uur Valentijnsmiddag, Liefde van toen en lekkers van nu,  
   restaurant   
14.30 uur Luikse wafels & accordeonmuziek! 
   Gouden Dagen Heerhugowaard trakteert 
   u op een heerlijke wafel met slagroom 
   en/ of warme kersen en op een gezellig 
   muziekoptreden van een accordeonist.



DINSDAG 15 FEBRUARI 
   Ploegenachtervolging mannen en vrouwen,  
   kunstrijden
10.45 uur Bewegen op muziek, met beweegagoog Simone,   
   restaurant 
14.00 uur Klaverjassen, ‘t Palet
14.30 uur Neurogym, groep op uitnodiging, restaurant

WOENSDAG 16 FEBRUARI
   Shorttrack, schaatsen finales 1500 meter   
   vrouwen
10.30 uur Creatief schilderen door Sarina, restaurant, € 1,- 
14.30 uur Spellen op de Wii, restaurant

DONDERDAG 17 FEBRUARI
   Schaatsen 1000 meter vrouwen, 
   kunstrijden
10.45 uur Geheugenfitness, restaurant 
14.30 uur Bingo, restaurant, € 2,-

VRIJDAG 18 FEBRUARI
   Schaatsen 1000 meter mannen  
   en kunstrijden
10.30 uur Beauty- ochtend, op afspraak, Glazen huis
10:45 uur Sjoelen, 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 19 FEBRUARI
   Kunstrijden vrije kür
   voor paren 
15.00 uur Koffietijd, restaurant
19.00 uur Muziek met Femmy, restaurant



ZONDAG 20 FEBRUARI
   Sluitingsceremonie 
   Olympische Winterspelen 2022
15.00 uur Bruin café met spel, film of muziek, restaurant

MAANDAG 21 FEBRUARI
10.30 uur Kaarten maken, huiskamers, deelname voor externen  
   kost € 1,-
11.00 uur Wandelen met de rollator 
14.00 uur Kunstgroep, op uitnodiging, Glazen huis
14:30 uur  Van ter Mey Ondermode, restaurant

DINSDAG 22 FEBRUARI
10.45 uur Bewegen op muziek, met beweegagoog Simone,   
   restaurant 
14.00 uur Klaverjassen met prijzen, ’t Palet
14:30 uur Klassieke muziek, Glazen huis
14.30 uur Neurogym, groep op uitnodiging, restaurant

WOENSDAG 23 FEBRUARI
10.30 uur Creatief schilderen door Sarina, restaurant, € 1,-
14.30 uur Spellen op de Wii, restaurant

DONDERDAG 24 FEBRUARI
10.45 uur Geheugenfitness, restaurant 

VRIJDAG 25 FEBRUARI
10.30 uur Beauty-ochtend, op afspraak, glazen huis
10:45 uur Sjoelen, 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 26 FEBRUARI
15.00 uur Koffietijd, restaurant
19.00 uur Muziek met Femmy, restaurant

ZONDAG 27 FEBRUARI
15.00 uur Bruin café met spel, film of muziek, restaurant

MAANDAG 28 FEBRUARI
10.30 uur Kaarten maken, huiskamers, deelname voor externen  
   kost € 1,-
11.00 uur Wandelen met de rollator
14.00 uur Kunstgroep, op uitnodiging, restaurant
14.30 uur  Carnaval: muziekbingo

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 


