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ACTIVITEITENPROGRAMMA

Beste lezer,   

Heeft u ook de voorjaarskriebels? Wij van team Welzijn wel! We willen erop 
uit, leuke dingen zien, doen en beleven. De lente hangt in de lucht en we 
hebben behoefte aan humor en ‘leuke’ activiteiten met u! 

In april bieden we weer een gevarieerd programma, met onder meer een 
zonnebloemwedstrijd, we gaan bewegen en dansen en er op uit met Bus 
Thijs. We bieden creatieve activiteiten, vieren Pasen en Koningsdag en er is 
muziek! Doet u mee? In dit activiteitenboekje leest u wat we van plan zijn…   

Aanmelden 
Voor een flink aantal activiteiten, geldt een maximum aantal deelnemers. 
U kunt uitsluitend hieraan deelnemen als u zich vooraf aanmeldt. Fijn als u 
voor aanvang en na afloop van een activiteit goed uw handen desinfecteert. 
 
Heeft u een wens?
Ook het jubilerende Gouden Dagen heeft weer fijne activiteiten en
muziekoptredens voor u in petto. En u weet het: heeft u een wens? Schrijf
deze op een Gouden Dagen Wenskaart (verkrijgbaar bij team Welzijn) en 
hang ‘m op in de wensboom in het restaurant.  Wie weet gaat uw wens 
binnenkort in vervulling!

We wensen u een mooie, lichte en gezellige aprilmaand en zien u heel graag 
bij een van onze activiteiten!  Wij hebben er zin in! 

Team Welzijn Hugo-Waard 
  
  

 

 

 



VRIJDAG 1 APRIL
10.30 uur  Beauty- ochtend, Glazen huis
10:45 uur  Sjoelen, restaurant
14.30 uur  Instuif, restaurant
19.00 uur  Kerkviering, met een voorganger van de Dionysiuskerk,  
   restaurant

ZATERDAG 2 APRIL
15.00 uur  Koffietijd, restaurant
19.00 uur  Muziek met Femmy, restaurant

ZONDAG 3 APRIL
15.00 uur  Bruin café met spel, film of muziek, restaurant

MAANDAG 4 APRIL
10.15 uur  Eropuit in de rolstoel, wandelen met een vrijwilliger
10.30 uur  Kaarten maken, in de huiskamers, deelname kost voor  
   externen € 1,-
11.00 uur  Wandelen met de rollator, met de wandelclub
13.30 uur  Rit Bus Thijs, naar de poldertuin en de lammetjes, € 5,-
14.00 uur  Kunstgroep- en aquarelworkshop verzorgd door  
   Marcel Jong, graag aanmelden, restaurant, € 2,50  

DINSDAG 5 APRIL
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



WOENSDAG 6 APRIL
10.30 uur  Bloemschikken paasstukje, restaurant, € 7,50
14.30 uur  Jeu- de- boules, terras
14.30 uur  Zingen onder begeleiding van pianomuziek,   
   restaurant

DONDERDAG 7 APRIL
10.45 uur  Geheugenfitness, De Branding
14.30 uur  Fashion Modeshow en verkoop, restaurant

VRIJDAG 8 APRIL
10.30 uur  Beauty- ochtend, Glazen huis
10:45 uur  Sjoelen, restaurant
14.30 uur  Instuif, restaurant
18.30 uur  Bianca Basjes geeft een huiskamerfeestje, De   
   Branding

ZATERDAG 9 APRIL
15.00 uur  Koffietijd, restaurant
19.00 uur  Muziek met Femmy, restaurant

ZONDAG 10 APRIL
09.15 uur  Palmpaasprocessie, vanaf Hugo-Waard, wandelend  
   naar de Dionysiuskerk
15.00 uur  Bruin café met spel, film of muziek, restaurant

MAANDAG 11 APRIL
10.15 uur  Eropuit in de rolstoel, met een vrijwilliger
10.30 uur  Kaarten maken, huiskamers, deelname voor externen  
   kost € 1,-
11.00 uur  Wandelen met de rollator, met de wandelclub
14.00 uur  Kunstgroep,  op uitnodiging, restaurant



DINSDAG 12 APRIL
10.45 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, € 3,- 

WOENSDAG 13 APRIL
10.30 uur  Creatief: Delfts blauwe bordjes, restaurant, € 1,- 
14.30 uur  Jeu- de- boules, terras
14.30 uur  Zingen onder begeleiding van pianomuziek,   
   restaurant
17.00 uur  Snack-avond, restaurant

DONDERDAG 14 APRIL
10.45 uur  Geheugenfitness, restaurant 
14:30 uur  Groen, grijs en gelukkig 
   Doet u mee met het kweken van een zonnebloem en/of een   
   gelukklavertje? U krijgt een zonnebloem of klavertje vier. In  
   het restaurant en op het terras.

VRIJDAG 15 APRIL - GOEDE VRIJDAG
10.30 uur  Beauty- ochtend, op afspraak, Glazen huis
10:45 uur  Sjoelen, restaurant
14:30 uur  Instuif, restaurant
19.00 uur  Kerkviering, met een voorganger van de Dionysiuskerk,   
   restaurant

ZATERDAG 16 APRIL
15.00 uur  Koffietijd, restaurant
19.00 uur  Muziek met Femmy, restaurant

ZONDAG 17 APRIL - EERSTE PAASDAG
15.00 uur  Bruin café met spel, 
   film of muziek, restaurant



MAANDAG 18 APRIL - TWEEDE PAASDAG
Geen activiteiten

DINSDAG 19 APRIL
10.45 uur  Bewegen op muziek, met beweegagoog Simone,   
   restaurant 
14.00 uur  Klaverjassen, ’t Palet
14.30 uur  Klassieke en populaire muziek, Glazen huis
14.30 uur  Neurogym, groep op uitnodiging, restaurant

WOENSDAG 20 APRIL
10.30 uur  Creatief: Delfts blauwe bordjes, restaurant, € 1,- 
14.30 uur  Jeu- de- boules, terras
14.30 uur  Zingen onder begeleiding van pianomuziek, restaurant

DONDERDAG 21 APRIL
10.45 uur  Geheugenfitness, restaurant 
14.30 uur  Bingo, restaurant, € 3,-

VRIJDAG 22 APRIL
10.30 uur  Beauty-ochtend, op afspraak, Glazen huis
10:45 uur  Sjoelen, restaurant
14.30 uur  Instuif, restaurant

ZATERDAG 23 APRIL
15.00 uur  Koffietijd, restaurant
19.00 uur  Muziek met Femmy, restaurant



ZONDAG 24 APRIL
15.00 uur  Bruin café met spel, film of muziek, restaurant

MAANDAG 25 APRIL
10.15 uur  Eropuit in de rolstoel, met de vrijwilliger
10.30 uur  Kaarten maken, huiskamers, deelname voor externen  
   kost € 1,-
11.00 uur  Wandelen met de rollator, met de wandelclub
14.00 uur  Kunstgroep, op uitnodiging 

DINSDAG 26 APRIL
10.45 uur  Bewegen op muziek, met beweegagoog Simone,   
   restaurant 
14.00 uur  Klaverjassen om prijzen, ‘t Palet
14.30 uur  Neurogym, groep op uitnodiging, restaurant

WOENSDAG 27 APRIL - KONINGSDAG
10.00 uur  Koffie met lekkers, in de huiskamers of restaurant
11.00 uur  Koningspaar bezoekt Maastricht, op tv

DONDERDAG 28 APRIL
10.45 uur  Geheugenfitness, restaurant
14.30 uur  Groen, grijs en gelukkig, terras



VRIJDAG 29 APRIL
10:45 uur  Sjoelen, restaurant
19.00 uur  Kerkviering, met een voorganger van de Dionysiuskerk,   
   restaurant

ZATERDAG 30 APRIL
15.00 uur  Koffietijd, restaurant
19.00 uur  Muziek met Femmy, restaurant

ONDER VOORBEHOUD
Dit activiteitenprogramma is samengesteld met veel enthousiasme en goede 
zin. Toch is het programma onder voorbehoud. 

Woonzorgcentrum Hugo-Waard
G. Douplantsoen 72 – 1701 JT Heerhugowaard 

Tel. 072 – 202 02 60 /  Hugowaard_ab@dprs.nl  / www.dprs.nl


