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Beste lezer, 
Hoe is het met u? Zien we u binnenkort weer bij een van de vele 
activiteiten in Hugo-Waard of bij een van de andere locaties van Pieter 
Raat, zoals De Raatstede en wijkcentrum Arboretum? 

We maken ons op voor een hartverwarmende herfst met allerlei 
uitdagende activiteiten. Van interessante lezingen en creatieve, 
culinaire, spel- activiteiten tot beweegactiviteiten en muziekoptredens. 
Georganiseerd door team Welzijn en door Gouden Dagen Heerhugowaard. 
Natuurlijk bent u van harte welkom! Kom erbij! 

Welzijns- en dagbestedingsactiviteiten 
Onze activiteiten zijn voor bewoners van Hugo-Waard en voor senioren uit 
de buurt! Deelname aan de meeste activiteiten is gratis. Net als een eerste 
kopje koffie of thee. Soms is er een beperkt aantal plekjes beschikbaar. 
Vandaar dat we u vragen zich aan te melden. Ook voor een gevarieerd 
dagbestedingsprogramma met maatwerkactiviteiten, voor mensen met 
beginnende of gevorderde dementie, Parkinson of andere aandoeningen, 
kunt u bij ons terecht. Vraag gerust naar de mogelijkheden. 

Wat er precies wordt georganiseerd in Hugo-Waard, dat leest u in dit 
activiteitenboekje en op onze mededelingenborden. Heeft u interesse in 
de activiteitenprogramma’s van de andere Pieter Raat-locaties? Vraag de 
welzijnsmedewerker naar het programmaboekje of kijk op  
www.dprs.nl/activiteiten. We hebben zin in een heerlijke herfst en leuke 
activiteiten! Heel graag tot snel! 

Team Welzijn Hugo-Waard 



WEKELIJKSE 
ACTIVITEITEN

ELKE MAANDAG 
10.30 uur  Eropuit in de rolstoel, met een vrijwilliger, zolang het  
   weer het toelaat
10.30 uur  Kaarten maken, deelname voor externen kost € 1,-
14.00 uur  Kunstgroep, op uitnodiging
 

ELKE DINSDAG 
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, zolang het weer het toelaat
14.30 uur  Klassieke en populaire muziek, in de even weken,  
   Glazen huis

ELKE WOENSDAG 
10.30 uur  Creatieve activiteit, kosten verschillen per project,  
   restaurant
14.30 uur  Zingen met pianobegeleiding van Wil Does,  
   huiskamer 1e etage

ELKE DONDERDAG 
10.45 uur  Geheugenfitness, restaurant 
14.30 uur  Wisselende activiteiten zie boekje,   
   restaurant 
 

ELKE VRIJDAG 
10.45 uur  Sjoelen, restaurant
14.30 uur  ‘Arty met Ankie’, schilderen met vrijwilliger Ankie,  
   restaurant



 
19.30 uur  Kerkviering, verzorgd door de voorganger van  
   Dionysiuskerk, in de oneven weken, restaurant

ELKE ZATERDAG 
19.00 uur  Muziek met Femmy, restaurant.

ELKE ZONDAG 
15.00 uur  Bruin café met spel, film of muziek, in de oneven  
   weken, restaurant. Schuift u gezellig aan? We kiezen samen  
   een activiteit.  

UITGELICHTE 
ACTIVITEITEN 

DONDERDAG 3 NOVEMBER
19.30 uur   Herdenkingsbijeenkomst, restaurant
     We herdenken deze avond de Hugo-Waard-bewoners die  
    zijn overleden.

MAANDAG 7 NOVEMBER
13.30 uur   Busje Thijs, naar tuincentrum de Boet, € 5,- 
    Gezellig naar het tuin-, sfeer- en kluscentrum in  
    Hoogwoud. Consumpties zijn voor eigen rekening.
14.30 uur   Klankschalenconcert, restaurant 
    Wilt u zich ontspannen? Maak kennis met klankschalen  
    en laat u zittend op een stoel meevoeren op de  
    rustgevende klanken van de bel, Tibetaanse en kristallen  
    tonen van klankschalen. Deelnemers ervaren  
    een weldadige rust en vernieuwde energie door de  
    trillingen van de klankschalen. Uitsluitend na inschrijving  
    vooraf, max. 15 personen. 



DINSDAG 8 NOVEMBER
19.00 uur   Bingo, restaurant, € 3,- 

DONDERDAG 10 NOVEMBER
17.00 - 19.30  Nationale Mantelzorgdag
    Wie vraagt de mantelzorger hoe het met hem gaat? Deze  
    dag zetten we de mantelzorgers in het zonnetje. Elke   
    afdeling zorgt voor een eigen invulling.

VRIJDAG 11 NOVEMBER
10.30 uur   Pater Jan Smit School- leerlingen op bezoek 
    Traditiegetrouw komende de leerlingen langs met hun  
    lampionnen. Ze lopen weer om Hugo-Waard, de  
    appartementen van Woonwaard en het Palet. Natuurlijk  
    krijgen ze iets lekkers.
17.00 uur   Sint Maarten-bezoek uit de wijk, restaurant 
    Komt u luisteren naar de kinderen uit de wijk? Neem uw  
    snoeptrommel mee! 



DONDERDAG 17 NOVEMBER
14.30 uur   Gouden Dagen muziekoptreden van  
    Duo Canopee, restaurant. 
    Het Duo Canopee bestaat uit gitarist Laura Rouy en  
    cellist Paulina Ngolo. Beide studeren aan het  
    conservatorium van Amsterdam. Samen spelen ze   
    harmonisch en melodisch, een ‘musical experience’ met  
    passie voor muziek. Dit muziekoptreden wordt u  
    aangeboden door Gouden Dagen Heerhugowaard. 



DONDERDAG 24 NOVEMBER
19.00 uur   Bingo, restaurant, € 3,- 

ZONDAG 27 NOVEMBER
12.00 - 15.30  Creatieve wintermarkt, restaurant & klein terras
    Oh winter wonderland… December is in aantocht…  
    Bezoek deze creatieve, knusse en kleinschalige  
    wintermark met verschillende creatieve aanbieders. Van  
    vogeltaarten, zelfgemaakte kaarten, zilverwerk  
    sieraden, kerstartikelen, gehaakte decoratie, zeep  
    en Swarovski-sieraden. Wie weet vindt u hier uw  
    decembercadeaus!  

   

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 


