
w
w

w
.d

pr
s.

nl

AUGUSTUS & SEPTEMBER 2022
ACTIVITEITENPROGRAMMA

HUGO-WAARDw
w

w
.d

pr
s.

nl
W

O
N

EN
 •

 Z
O

RG
 •

 W
EL

ZI
JN

WOONZORGCENTRUM
HUGO-WAARD

G. DOUPLANTSOEN 72

Jaar



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

Het belooft een zinderende zomer te worden bij Hugo-Waard! Team Welzijn organiseert 
weer allerlei uitdagende activiteiten. Van interessante lezingen en creatieve, culinaire, 
spel- activiteiten tot beweegactiviteiten en muziekoptredens. Bovendien is het in 
augustus 5 jaar geleden dat Hugo-Waard zijn deuren opende. Alle reden voor extra 
feestelijke activiteiten voor cliënten en medewerkers! Ook gaan we erop uit met 
de elektrische Zonnetrein in de Schoorlse duinen en organiseert Gouden Dagen 
Heerhugowaard ijsjesdag. 

Activiteiten voor senioren uit de wijk 
De activiteiten van Pieter Raat zijn voor bewoners van onze woonzorgcentra en voor 
senioren uit de buurt! Deelname aan de meeste activiteiten is gratis. Net als het eerst 
kopje koffie of thee. Soms is er een beperkt aantal plekjes beschikbaar. Wilt u zeker zijn 
van deelname? Meldt u zich dan z.s.m. aan. Dat kan door langs te komen, te bellen of 
te mailen. Onze contactgegevens vindt u op de achterzijde van dit activiteitenboekje. 
Ook voor een dagvullend dagbestedingsprogramma kunt u terecht bij onze Pieter Raat-
locaties, of kijk op www.dprs.nl/activiteiten.  

Met PIN
Goed om te weten: met ingang van 1 AUGUSTUS 2022 kunt u bij 
Pieter Raat uitsluitend nog met PIN en op rekening betalen. Dit 
geldt voor consumpties in het restaurant en voor deelname aan 
welzijnsactiviteiten. Hiermee creëren we een nog veiligere en 
hygiënischere leef- en werkomgeving. 

Afijn, er gebeurt dus veel bij Hugo-Waard! Wat er precies wordt georganiseerd 
in augustus en september, dat leest u in dit activiteitenboekje en op onze 
mededelingenborden. We hebben zin in een zinderende zomer en leuke activiteiten! 
Heel graag tot snel bij een van onze activiteiten! 

We wensen u een mooie zomer! 
Team Welzijn Hugo-Waard 

MAANDAG 1 AUGUSTUS
10.30 uur  Kaarten maken, huiskamers, deelname voor externen kost € 1,-
13.30 uur  Bus Thijs rit, naar Twisk, € 5,-
14.30 uur  Kunstgroep, Glazen huis
18.00 uur  Wandelééndaagse & optreden Jozen & Daan, 
   De paden op, de lanen in! Wandelt u gezellig met ons mee?  
   Langs de 4,5 kilometer lange route zorgen wij voor de nodige  
   versnaperingen en gezelligheid. Aansluitend een muzikale  
   feestavond met een optreden van Jozen en Daan.

DINSDAG 2 AUGUSTUS
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  Jeu- de- boules, terras
 
WOENSDAG 3 AUGUSTUS
10.30 uur  Creatief, kosten verschillen per project, restaurant 
14.30 uur  Zingen, met pianobegeleiding van Wil Does, restaurant 



DONDERDAG 4 AUGUSTUS
10.45 uur  Geheugenfitness, restaurant 
14.30 uur  Groen, grijs en gelukkig, terras

VRIJDAG 5 AUGUSTUS
10.30 uur  Beauty, Glazen huis
10.45 uur  Sjoelen, restaurant
14.30 uur  Spellen, huiskamer afdeling 2
19.30 uur  Kerkviering, met een voorganger van de Dionysiuskerk, restaurant

ZATERDAG 6 AUGUSTUS
15.00 uur  Koffietijd, restaurant
19.00 uur  Muziek met Femmy, restaurant

ZONDAG 7 AUGUSTUS
15.00 uur  Bruin café met spel, film of muziek, restaurant

MAANDAG 8 AUGUSTUS
11.00 - 16.00  Gouden Dagen- uitje:                               
   De Zonnetrein door de Schoorlse duinen, € 10,- 
   Gaat u mee struinen door de duinen? Met een bus vertrekken we  
   naar Schoorl, daar stappen we in de Zonnetrein voor een rit door  
   de duinen met een gids. Een overheerlijke lunch, koffie en gebak zijn  
   inbegrepen. Uitsluitend na aanmelding vooraf bij team Welzijn.  

DINSDAG 9 AUGUSTUS
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  Jeu- de- boules, terras
14.30 uur  Klassieke en populaire muziek, Glazen huis
19.00 uur  Bingo, € 3,-

WOENSDAG 10 AUGUSTUS
10.30 uur  Creatief, kosten verschillen per project, restaurant
14.30 uur  Zingen, met pianobegeleiding van Wil Does, restaurant

DONDERDAG 11 AUGUSTUS
10.45 uur  Geheugenfitness, restaurant 
14.30 uur  Groen, grijs en gelukkig, terras 
14.30 uur  Natuurkoffer, op afdeling De Stolp

VRIJDAG 12 AUGUSTUS
10.30 uur  Beauty- ochtend, op afspraak, Glazen huis
10.45 uur  Sjoelen, restaurant

ZATERDAG 13 AUGUSTUS
15.00 uur  Koffietijd, restaurant
19.00 uur  Muziek met Femmy, restaurant 

ZONDAG 14 AUGUSTUS
15.00 uur  Bruin café met spel, film of muziek, restaurant



MAANDAG 15 AUGUSTUS 
10.30 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 of eropuit met de duofiets 
14.00 uur  Kunstgroep, op uitnodiging

DINSDAG 16 AUGUSTUS
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  Jeu- de- boules, terras

WOENSDAG 17 AUGUSTUS
10.30 uur  Creatief, kosten verschillen per project, restaurant
14.30 uur  Zingen, met pianobegeleiding van Wil Does, restaurant

DONDERDAG 18 AUGUSTUS
10.45 uur  Geheugengym, restaurant
14.30 uur  Bingo, restaurant, € 3,- 

VRIJDAG 19 AUGUSTUS
10.30 uur  Beauty- ochtend, op afspraak, Glazen huis
10.45 uur  Sjoelen, restaurant
14.30 uur  Instuif, afdeling de Stolp
19.30 uur  Kerkviering, met een voorganger van de Dionysiuskerk, restaurant

ZATERDAG 20 AUGUSTUS
15.00 uur  Koffietijd, restaurant
19.00 uur  Muziek met Femmy, restaurant

ZONDAG 21 AUGUSTUS 
15.00 uur  Bruin café met spel, film of muziek, restaurant

MAANDAG 22 AUGUSTUS
10.15 uur  Eropuit in de rolstoel, met een vrijwilliger
10.30 uur  Kaarten maken, huiskamers, deelname voor externe kost € 1,-
11.00 uur  Wandelen met de rollator of een rondje op de duofiets 
14.30 uur  Van der Mey ondermode verkoop, restaurant 

DINSDAG 23 AUGUSTUS
10.45 uur  Bewegen op muziek, met beweegagoog Simone
14.00 uur  Klaverjassen, ’t Palet
14.30 uur  Klassieke en populaire muziek, Glazen huis
14.30 uur  Neurogym, groep op uitnodiging
14.30 uur  Jeu- de- boules, terras

WOENSDAG 24 AUGUSTUS
10.30 uur  Creatief, kosten verschillen per project, restaurant
14.00 uur  Gouden Dagen IJsjesdag  
   Kom genieten van een ijsje en een wijsje! Michel Bijpost brengt op zijn  
   prachtige oudhollandse bakfiets heerlijk, gratis schepijs. Troubadour  
   DoReMichiel verzorgt een gezellig muziekoptreden en het wijsje bij het  
   ijsje! U bent van harte welkom om een ijsje te komen eten! 



DONDERDAG 25 AUGUSTUS
10.30 uur  Geheugenfitness, restaurant
14.30 uur  Groen, grijs en gelukkig, terras
 
VRIJDAG 26 AUGUSTUS 
10.30 uur  Beauty- ochtend, op afspraak, Glazen huis
10.45 uur  Sjoelen, restaurant
14.30 uur  Instuif, bij afdeling de Stolp

ZATERDAG 27 AUGUSTUS
15.00 uur  Koffietijd, restaurant
19.00 uur  Muziek met Femmy, restaurant

ZONDAG 28 AUGUSTUS
15.00 uur  Bruin café met spel, film of muziek, restaurant

MAANDAG 29 AUGUSTUS
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 of eropuit met de duofiets 
14.00 uur  Kunstgroep, op uitnodiging
  
DINSDAG 30 AUGUSTUS
10.30 uur  Neurogym: uitje naar zee, op uitnodiging  
10.45 uur  Bewegen op muziek, met Claudia, restaurant 
14.00 uur  Klaverjassen om prijzen, ‘t Palet
14.30 uur  Jeu- de - boules, terras

WOENDAG 31 AUGUSTUS
10.30 uur  Creatief, kosten verschillen per project, restaurant
14.30 uur  Zingen, met pianobegeleiding van Wil Does

DONDERDAG 1 SEPTEMBER
10.45 uur  Geheugenfitness, restaurant 
14.30 uur  Groen, grijs en gelukkig, terras

VRIJDAG 2 SEPTEMBER
10.30 uur  Beauty- ochtend, Glazen huis
10.45 uur  Sjoelen, restaurant
14.00 uur  H & A modeverkoop, restaurant
14.30 uur  Spellen, huiskamer afdeling 2
19.30 uur  Kerkviering, met een voorganger van de Dionysiuskerk, restaurant

ZATERDAG 3 SEPTEMBER
15.00 uur  Koffietijd, restaurant
19.00 uur  Muziek met Femmy, restaurant

ZONDAG 4 SEPTEMBER
15.00 uur  Bruin café met spel, film of muziek, restaurant

MAANDAG 5 SEPTEMBER
10.30 uur  Erop uit in de rolstoel, met een vrijwilliger
10.30 uur  Kaarten maken, huiskamers, deelname voor externen kost € 1,-



11.00 uur  Wandelen met de rollator of eropuit met de duofiets  
14.00 uur  Kunstgroep, op uitnodiging

DINSDAG 6 SEPTEMBER
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  Jeu- de- boules, terras
14.30 uur  Klassieke en populaire muziek, Glazen huis

WOENSDAG 7 SEPTEMBER
10.30 uur  Creatief, kosten verschillen per project, restaurant
14.30 uur  Zingen, met pianobegeleiding van Wil Does, restaurant

DONDERDAG 8 SEPTEMBER
10.45 uur  Geheugenfitness, restaurant 
14.30 uur  Groen, grijs en gelukkig, terras

VRIJDAG 9 SEPTEMBER
10.30 uur  Beauty- ochtend, op afspraak, Glazen huis
10.45 uur  Sjoelen, restaurant
14.30 uur  IVN- lezing: thema mussen, restaurant of buiten
 
ZATERDAG 10 SEPTEMBER
15.00 uur  Koffietijd, restaurant
19.00 uur  Muziek met Femmy, restaurant

ZONDAG 11 SEPTEMBER
15.00 uur  Bruin café met spel, film of muziek, restaurant

MAANDAG 12 SEPTEMBER
10.30 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 of eropuit met de duofiets 
14.00 uur  Kunstgroep, op uitnodiging

DINSDAG 13 SEPTEMBER
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  Jeu- de -boules, terras
19.00 uur  Bingo, restaurant, € 3,-

WOENSDAG 14 SEPTEMBER
10.30 uur  Creatief, kosten verschillen per project, restaurant
14.30 uur  Zingen, met pianobegeleiding van Wil Does, restaurant

DONDERDAG 15 SEPTEMBER 
10.45 uur  Geheugengym, restaurant
14.30 uur  Vroeger herleefd, restaurant

VRIJDAG 16 SEPTEMBER
10.30 uur  Beauty- ochtend, op afspraak, Glazen huis



10.45 uur  Sjoelen, restaurant
19.30 uur  Kerkviering, met een voorganger van de Dionysiuskerk, restaurant

ZATERDAG 17 SEPTEMBER
15.00 uur  Koffietijd, restaurant
19.00 uur  Muziek met Femmy, restaurant

ZONDAG 18 SEPTEMBER
14.00 - 16.30 Gouden Dagen-jubileumconcert
   Maastreechter Staar, theater Cool
   Gouden Dagen Heerhugowaard bestaat 15 jaar! En dat wordt  
   gevierd met o.m. een jubileumconcert in theater Cool.    
   Kaartjes à € 10,- zijn verkrijgbaar op maandag 5 september,  
   vanaf 14.00 uur in woonzorgcentrum De Raatstede , Dolomiet  
   2 in Heerhugowaard. Op = Op. Maximaal 2 kaartjes per persoon.   
   Bewoners van Hugo-Waard kunnen zich voor kaarten melden bij  
   team Welzijn van Hugo-Waard.  

MAANDAG 19 SEPTEMBER 
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 of eropuit met de duofiets 
14.00 uur  Kunstgroep, op uitnodiging  
 
DINSDAG 20 SEPTEMBER
10.45 uur  Bewegen op muziek, met beweegagoog Simone
14.00 uur  Klaverjassen, ’t Palet
14.30 uur  Klassieke en populaire muziek, glazenhuis
14.30 uur  Neurogym, groep op uitnodiging
14.30 uur  Jeu- de- boules, terras

WOENSDAG 21 SEPTEMBER
10.30 uur  Creatief, kosten verschillen per project, restaurant
14.00 - 16.30 Alzheimer café, restaurant 

DONDERDAG 22 SEPTEMBER
10.30 uur  Geheugenfitness, restaurant
14.30 uur  Bingo, restaurant, € 3,-

VRIJDAG 23 SEPTEMBER  - HUGO-WAARD BESTAAT 5 JAAR!
10.30 uur  Feest voor cliënten en medewerkers met een optreden 
   van de Golden Oldies
   Muziek uit de jaren 80: van ABBA tot Hello Dolly.
17.00 uur  Barbecueën voor cliënten en medewerkers, op uitnodiging  
   Aansluitend een pubquiz: laat de raderen maar draaien.

ZATERDAG 24 SEPTEMBER
15.00 uur  Koffietijd, restaurant
19.00 uur  Muziek met Femmy, restaurant



ZONDAG 25 SEPTEMBER
15.00 uur  Bruin café met spel, film of muziek, restaurant

MAANDAG 26 SEPTEMBER 
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 of eropuit met de duofiets 
14.00 uur  Kunstgroep, op uitnodiging

DINSDAG 27 SEPTEMBER
10.45 uur  Bewegen op muziek, met beweegagoog Simone,  restaurant 
14.00 uur  Klaverjassen om prijzen, ’t Palet
14.30 uur  Neurogym, restaurant
14.30 uur  Jeu- de- boules, terras

WOENSDAG 28 SEPTEMBER
10.30 uur  Creatief, kosten verschillen per project, restaurant
14.30 uur  Zingen, met pianobegeleiding van Wil Does
  
DONDERDAG 29 SEPTEMBER
10.45 uur  Geheugengym, restaurant
14.30 uur  Vroeger herleefd, restaurant

VRIJDAG 30 SEPTEMBER
10.30 uur  Beauty- ochtend, op afspraak, Glazen huis
10.45 uur  Sjoelen, restaurant
14.30 uur  Spellen, afdeling de Stolp
19.30 uur  Kerkviering, met een voorganger van de Dionysiuskerk, restaurant

ONDER VOORBEHOUD
Dit activiteitenprogramma is samengesteld met veel enthousiasme en goede zin. Toch 
is het programma onder voorbehoud. Bij de organisatie van de activiteiten houden we 
ons uiteraard aan de actuele RIVM-richtlijnen ten aanzien van corona. Als u vrij bent 
van corona-gerelateerde klachten, bent u van harte welkom. 

Woonzorgcentrum Hugo-Waard 
G. Douplantsoen 72 – 1701 JT Heerhugowaard 
Tel. 072 – 202 02 60 / Hugowaard_ab@dprs.nl / www.dprs.nl 

  


