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Beste bewoners van Hugo-Waard
en senioren uit de wijk,

Team Welzijn organiseert in Hugo-Waard ook in mei allerlei uitdagende 
activiteiten. Van interessante lezingen en creatieve, culinaire, 
spel- activiteiten tot beweegactiviteiten en humorvolle theater- 
muziekoptredens: in mei 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! 

Nu het gewone leven steeds meer zijn loop krijgt en er meer mag en kan, 
vragen we voor deelname aan bepaalde activiteiten en voor consumpties 
weer een kleine financiële bijdrage. Een kopje koffie of thee is gratis, 
andere consumpties zijn tegen betaling verkrijgbaar. 

Welkom
U bent van harte welkom om deel te nemen aan onze activiteiten. Heel 
graag tot snel en heb een heerlijke voorjaar! 

Team Welzijn Hugo-Waard 



ZONDAG 1 MEI
15.00 uur  Bruin café met spel, film of muziek, restaurant

MAANDAG 2 MEI
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  
13.30 uur  Bus Thijs rit, langs de tulpenvelden, € 5,-
14.00 uur  Kunstgroep, op uitnodiging, restaurant

 

DINSDAG 3 MEI
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 4 MEI
10.30 uur  Creatief met klei, restaurant, € 1,- 
14.30 uur  Dodenherdenking- bijeenkomst, restaurant

DONDERDAG 5 MEI - BEVRIJDINGSDAG
10.45 uur  Geheugenfitness, De Branding
14.30 uur  Bevrijdingsoptreden met Janina, in het restaurant 

VRIJDAG 6 MEI
10:45 uur  Sjoelen, restaurant
14.30 uur  Instuif, restaurant



ZATERDAG 7 MEI
15.00 uur  Koffietijd, restaurant
19.00 uur  Muziek met Femmy, restaurant

ZONDAG 8 MEI - MOEDERDAG
15.00 uur  Bruin café met spel, film of muziek, restaurant

MAANDAG 9 MEI
10.15 uur  Eropuit in de rolstoel, wandelen met een vrijwilliger
10.30 uur  Kaarten maken, huiskamers, deelname voor externen  
   kost € 1,-
11.00 uur  Wandelen met de rollator of fietsen op de duofiets
14.00 uur  Kunstgroep, op uitnodiging, restaurant

 
DINSDAG 10 MEI
10.45 uur  Bewegen op muziek, met Claudia, restaurant
14.00 uur  Klaverjassen, ‘t Palet
14.30 uur  Neurogym, groep op uitnodiging, restaurant
19.00 uur  Bingo, restaurant, € 3,-

WOENSDAG 11 MEI
10.30 uur  Creatief: vilten uil op cd, restaurant, € 2,-
14.30 uur  Zingen, met pianobegeleiding van Wil Does,    
   restaurant
17.00 uur  Snack-avond, restaurant

DONDERDAG 12 MEI
10.45 uur  Geheugenfitness, restaurant 
14.30 uur  Gouden Dagen Jazz- optreden, duo op piano  
   en saxofoon, restaurant. Dit jazzoptreden wordt u  
   aangeboden door Gouden Dagen Heerhugowaard. 



VRIJDAG 13 MEI
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 14 MEI
15.00 uur  Koffietijd, restaurant
19.00 uur  Muziek met Femmy, restaurant

ZONDAG 15 MEI 
15.00 uur  Bruin café met spel, film of muziek, restaurant

MAANDAG 16 MEI
10.15 uur  Eropuit in de rolstoel, wandelen met een vrijwilliger 
10.30 uur  Kaarten maken, huiskamers, deelname voor externen € 1,-
11.00 uur  Wandelen met de rollator of fietsen op de duofiets
14.00 uur  Kunstgroep, op uitnodiging, restaurant

DINSDAG 17 MEI
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 18 MEI
10.30 uur  Creatief: vilten uil op cd, restaurant, € 2,-
14.30 uur  Zingen, met pianobegeleiding van Wil Does, restaurant
14.30 uur  Jeu- de- boules, terras



DONDERDAG 19 MEI
10:45 uur  Geheugenfitness, restaurant 
14.30 uur  Bingo, restaurant, € 3,-

VRIJDAG 20 MEI
10.30 uur  Beauty ochtend, op afspraak, Glazen huis
10:45 uur  Sjoelen, restaurant
14.30 uur  Instuif, restaurant
18.30 uur  Bianca Basjes geeft een huiskamerfeestje, De Stolp

ZATERDAG 21 MEI
15.00 uur  Koffietijd, restaurant
19.00 uur  Muziek met Femmy, restaurant
 

ZONDAG 22 MEI
15.00 uur  Bruin café met spel, film of muziek, restaurant

MAANDAG 23 MEI
10.15 uur  Eropuit in de rolstoel, wandelen met een vrijwilliger 
10.30 uur  Kaarten maken, huiskamers, deelname voor externen  
   kost € 1,-
11.00 uur  Wandelen met de rollator of fietsen op de duofiets
14.30 uur  Kunstgroep, op uitnodiging 
 

DINSDAG 24 MEI
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 25 MEI
10.30 uur  Creatief: tekenen op schilderij, restaurant, € 1,-
14.30 uur  Zingen, met pianobegeleiding van Wil Does, restaurant
14.30 uur  Jeu- de- boules, terras

DONDERDAG 26 MEI - HEMELVAARTSDAG
Geen activiteiten.  

VRIJDAG 27 MEI
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 28 MEI
15.00 uur  Koffietijd, restaurant
19.00 uur  Muziek met Femmy, restaurant

ZONDAG 29 MEI
15.00 uur  Bruin café met spel, film of muziek, restaurant

MAANDAG 30 MEI
10.15 uur  Eropuit in de rolstoel, wandelen met een vrijwilliger 
10.30 uur  Kaarten maken, huiskamers, deelname voor externen € 1,-
11.00 uur  Wandelen met de rollator of fietsen op de duofiets
14.30 uur  Kunstgroep, op uitnodiging



DINSDAG 31 MEI
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
14.30 uur  Klassiek, Glazen huis
  
 

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 

 


