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Beste lezer, 
Alstublieft! Een dubbeldik activiteitenboekje voor december en januari. 
December wordt ook wel de gezelligste tijd van het jaar genoemd! En 
zeker nu hebben we behoefte aan gezelligheid en warmte. Januari is vaak 
wat ‘stilletjes’ in vergelijking met de drukke decembermaand. Team Welzijn 
organiseert in beide maanden gevarieerde activiteiten voor bewoners van 
Hugo-Waard en voor senioren uit de wijk! Voor u dus! U bent u van harte 
welkom! 

Sint & kerst 
Natuurlijk komt Sinterklaas bij ons langs, bieden we spelavonden, 
beweeg- en creatieve activiteiten, zoals kerstdecoraties maken… Er zijn 
muziekoptredens van onder andere het Pieter Raatkoor en het Charles 
Dickens Kerstkoor, we gaan genieten van heerlijke winterse en feestelijke 
versnaperingen en maaltijden en nog veel meer…  

Januari 
In dit boekje vindt u ook het activiteitenprogramma voor januari. In de 
eerste maand van een fonkelnieuw jaar organiseren we natuurlijk van 
alles. Lekker eten en drinken, bewegen, creatief, muzikaal en fijn bezig zijn: 
daarvoor komt u bij Pieter Raat. 

Dagbestedingsactiviteiten 
Pieter Raat biedt bij woonzorgcentrum De Raatstede en wijkcentrum 
Arboretum ook dagbestedingsactiviteiten op maat, voor senioren met 
dementie, Parkinson of andere aandoeningen, die zelfstandig wonen in de 
wijk. Meer weten hierover?  Neem contact op met team welzijn, via tel. 
072 – 57 67 284 of mail naar welzijn@dprs.nl.  

Aanmelden
Voor een flink aantal activiteiten, geldt een maximum aantal deelnemers. 
U kunt uitsluitend deelnemen als u zich vooraf aanmeldt. 

We wensen u een mooie en gezellige decembermaand en een lichtvoetig 
januari. Heel graag tot snel bij een van onze activiteiten! 

Team Welzijn Hugo-Waard 



WEKELIJKSE 
ACTIVITEITEN

ELKE MAANDAG 
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, restaurant 
   Kosten verschillen per project
14.30 uur  Zingen met pianobegeleiding van Wil Does, 
   huiskamer 1e etage
14.30 uur  Stoelyoga, restaurant, € 5,- 
   Heerlijk ontspannen vanuit de stoel verzorgd door  
   Yogapraktijk Monique.

ELKE DONDERDAG 
10.45 uur  Geheugenfitness, restaurant 
14.30 uur  Wisselende activiteit, zie posters en bord, restaurant

ELKE VRIJDAG 
10.45 uur  Sjoelen, restaurant
14.30 uur  ‘Arty met Ankie’, restaurant, deelname voor externen  
   kost € 3,-   Schilderen met vrijwilliger Ankie. 
19.30 uur  RK- kerkviering, verzorgd door een voorganger van de  
   Dionysiuskerk, in de oneven weken, restaurant



ELKE ZATERDAG 
19.00 uur  Muziek met Femmy, restaurant, deelname voor externen  
   kost € 3,- 

ELKE ZONDAG 
15.00 uur  ‘Even mooi anzitten’, activiteiten waar u zin in heeft!  
   In de oneven weken, restaurant

UITGELICHTE 
ACTIVITEITEN 

DONDERDAG 1 DECEMBER
10.30 uur   De Zing-Cirkel, Cool, € 5,-
    Samen zingen voor mensen met dementie, hun naaste(n),  
    vrijwilligers en professionals. Onder leiding van zangeres  
    Janina Greven. Meer info en kaarten via  
    www.coolkunstencultuur.nl 
14.30 uur   Sinterklaasspel, onder begeleiding van Jeanette,   
    restaurant

MAANDAG 5 DECEMBER
12.00 uur   Sinterklaas high tea, voor bewoners  
    van Hugo- Waard, restaurant, 
    uitsluitend na aanmelding vooraf 



WOENSDAG 7 DECEMBER
09.00 uur   Kerstversieringen, 
    Vandaag brengen we het huis in kerstsferen. Dat zorgt  
    voor sfeervolle dynamiek!
11.00 uur   Huisoptiek, Glazen huis 

DONDERDAG 8 DECEMBER
10.30 uur   De Zing-Cirkel, Cool, € 5,-
    Samen zingen voor mensen met dementie, hun naaste(n),  
    vrijwilligers en professionals. Onder leiding van zangeres  
    Janina Greven. Meer info en kaarten via  
    www.coolkunstencultuur.nl

MAANDAG 12 DECEMBER
13.30 uur   Bus Thijs rit, vertrek vanuit het restaurant, € 15,- 
    In museumboerderij de Anloup te Zuidermeer bezoeken  
    we een expositie van 350 kerststallen. Uitsluitend na  
    aanmelding vooraf bij team Welzijn. De prijs is inclusief  
    entree, koffie en verse appeltaart.

DINSDAG 13 DECEMBER
15.00 uur   Adelheid Roosen, in theater Cool, € 15,-  
    Theatermaakster, actrice en schrijfster Adelheid Roosen  
    maakte de indrukwekkende documentaire Mam, waarin  
    zij haar moeder met Alzheimer portretteert. Confronterend.  
    Kaarten à € 15,- zijn via Cool te verkrijgen. 

DONDERDAG 15 DECEMBER
14.30 uur   Kerstbingo, restaurant, € 3,-

VRIJDAG 16 DECEMBER
19.30 uur   Kerst-kerkviering, met koor Spirit
    Na afloop van de kerkviering  bieden we koffie/thee en  
    kerstbrood.



ZATERDAG 17 DECEMBER
14.30 uur   Kerstoptreden van Judith en Jan Simon,  
    deelname voor externen kost € 3,- 
    Het duo brengt prachtige kerstliedjes van vroeger en nu.   
    Deelnameprijs is inclusief consumptie. 

MAANDAG 19 DECEMBER
14.30 uur   Klankschalenconcert van Carla Harren, 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.

ZONDAG 25 & MAANDAG 26 DECEMBER 
Kerstdagen, per afdeling wordt gekeken naar een passende invulling
Prettige feestdagen namens heel team Hugo- Waard!

ZATERDAG 31 DECEMBER OUD EN NIEUW!  
per afdeling wordt gekeken naar een 
passende invulling. Gelukkig nieuwjaar 
namens heel team Hugo- Waard!

Prettige feestdagen  
namens team Hugo-Waard!



DINSDAG 3 JANUARI
14.30 uur   Nieuwjaarsreceptie, restaurant  
    Onder het genot van een glaasje champagne proosten  
    we op het nieuwe jaar! In de tuin zullen de  
    midwinterhoorn-blazers uit Schoorl geheel in stijl het  
    nieuwe jaar inluiden.

WOENSDAG 4 JANUARI
09.00 uur   Opruimen kerstversiering 

MAANDAG 9 JANUARI
13.30 uur   Bus Thijs rit, € 6,- 
    We gaan er op uit in onze eigen mooie    
    Heerhugowaardse omgeving en we drinken koffie 
    en thee bij woonzorgcentrum De Raatstede.

DINSDAG 10 JANUARI
19.00 uur   Bingo-avond, € 5,- 
    Maak kans op leuke prijzen! Deelnameprijs is    
     inclusief een consumptie.

DONDERDAG 12 JANUARI
10.30 uur   De Zing-Cirkel, Cool, € 5,-
    Samen zingen voor mensen met dementie, hun naaste(n),  
    vrijwilligers en professionals. Onder leiding van zangeres  
    Janina Greven. Meer info en kaarten via  
    www.coolkunstencultuur.nl 
14.30 uur   Kralenworkshop, restaurant, € 10,-  
    Niet dralen, gewoon leuk aan de slag met kralen!  
    Jos van Steden van het Kralenatelier verzorgt de  
    workshop Creatief met kralen. Uit verschillende soorten  
    kralen, kleuren en hangertjes maakt u uw keuze en  
    gaat u vervolgens aan de slag… Waar nodig krijgt u  
    hulp en of tips… Wilt u een ketting, arm- of    
    enkelbandje maken of toch liever een accessoire voor  
    aan uw sleutelbos of tas? Maak er wat moois van!



MAANDAG 16 JANUARI
14.30 uur   Klankschalen-concert, restaurant
    Wilt u zich ontspannen? Maak kennis met klankschalen  
    en laat u zittend op een stoel meevoeren op de   
    rustgevende klanken. Uitsluitend na inschrijving vooraf,  
    max. 15 personen.

DONDERDAG 19 JANUARI
14.30 uur   Bingo, restaurant, € 3,-

DINSDAG 24 JANUARI - Themadag De Elfstedentocht
10.45 uur   Friese Elfsteden-wandeltocht, in en om het huis
14.30 uur   Midwinterquiz, restaurant
17.30 uur   Winterdiner, restaurant

DONDERDAG 26 JANUARI
10.30 uur   De Zing-Cirkel, Cool, € 5,-
    Samen zingen voor mensen met dementie, hun naaste(n),  
    vrijwilligers en professionals. Onder leiding van zangeres  
    Janina Greven. Meer info en kaarten via  
    www.coolkunstencultuur.nl 

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 


