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ACTIVITEITENPROGRAMMA IN HUGO-WAARD

Hartverwarmende activiteiten 
In deze koude tijden vieren we op Va-

lentijnsdag natuurlijk de liefde met 

heerlijke wafels, gepassioneerde dan-

sen en een muziekoptreden. Ook be-

reiden we ons voor op carnaval en de 

komst van de Groen Zwarte Reigers, 

genieten we van kunst, culinaire en 

creatieve activiteiten en meer. Team 

Welzijn organiseert allerlei uitdagende 

activiteiten. Van interessante lezingen 

en creatieve, culinaire, spel- activitei-

ten tot beweegactiviteiten en humor-

volle theaterregistraties en muziekop-

tredens: in februari is er voor ieder wat 

wils! 

Wat er precies wordt georganiseerd, 

dat leest u in dit activiteitenboekje. Zo 

blijven we samen letterlijk en figuur-

lijk in beweging en werken we aan 

onze vitaliteit! 

Aanmelden
Voor een flink aantal activiteiten, geldt 

een maximum aantal deelnemers. U 

kunt uitsluitend deelnemen als u zich 

vooraf aanmeldt. Heel graag tot ziens 

bij een van onze activiteiten.

Team Welzijn Hugo-Waard 

Beste lezer,

Het is volop winter en bij Pieter Raat is het warm en gezellig! U bent van harte welkom bij de welzijnsactiviteiten van Team Welzijn in 
Hugo-Waard. We organiseren gevarieerde en hartverwarmende activiteiten voor u. 



WOENSDAG 1 FEBRUARI
10.30 uur Creatief met kralen, restaurant, € 4,50

 Leef u uit kralen! Met kraaltjes gaan we een  

 schilderij maken.

14.30 uur Zingen, huiskamer De Branding

DONDERDAG 2 FEBRUARI
10.45 uur Geheugenfitness, restaurant

15.00 uur Zumba Gold
 Sluit uw ogen en laat u leiden door   

 zonnige muziek uit Latijns-Amerika.  

 Tijdens Zumba Gold danst u onder  

 leiding van docent Judith op vrolijke  

 muziek en werkt u ondertussen  

 bijna ongemerkt aan uw conditie,  

 coördinatie en uithoudingsvermogen.  

 Zumba is afwisselend, gezellig en geschikt  

 voor iedereen.  

 U kunt op uw eigen niveau meedoen. 

 Deelname kost voor externen € 3,-

VRIJDAG 3 FEBRUARI
10.45 uur Sjoelen, restaurant

 Schuift u aan voor een ouderwets gezellig  

 potje sjoelen? Sjoelen is letterlijk samen  

 aan de bak. De sjoelbak wel te verstaan. Bij  

 deze spelvorm oefent u bovendien uw  

 motoriek. 

19.30 uur Kerkviering, met een voorganger van de  

 Dionysiuskerk, restaurant

ZATERDAG 4 FEBRUARI 
19.00 uur Muziek met Femmy, restaurant, 

 Dj Femmy draait haar en uw favoriete  

 muziek. Heeft u verzoeknummers? Laat maar  

 doorkomen!  Deelname voor externen € 3,-

ZONDAG 5 FEBRUARI
14.30 uur Even ‘mooi anzitten’, bowlen op de Wii,  

 restaurant



MAANDAG 6 FEBRUARI
10.30 uur Kaarten maken, in de huiskamers,   

 deelname kost voor externen € 1,-

13.30 uur Bus Thijs rit naar Medemblik, € 6,- 
 Wist u dat Medemblik de oudste stad  

 van West-Friesland is? In 1289 kreeg  

 Medemblik stadsrechten van graaf Floris  

 V. Deze stad kent een flink aantal  

 bezienswaardigheden en natuurlijk een  

 prachtige jachthaven. Gaat u mee? We  

 verzamelen in het restaurant. 

14.00 uur Kunst: schildergroep, restaurant

 Neem de kwast ter hand en ga los op het  

 schilderdoek. Kunstschilder Marcel de Jong  

 helpt waar nodig!  

DINSDAG 7 FEBRUARI
10.45 uur Bewegen op muziek, met beweegagoog  

 Simone, restaurant 

14.00 uur Klaverjassen, ’t Palet   

 De boer is troef! Speelt u open kaart? 

14.30 uur Neurogym, groep op uitnodiging, restaurant

14.30 uur Klassieke en populaire muziek, Glazen huis

 Vrijwilligster Loes vertelt over een gekozen  

 muziekstuk. En daarna beluisteren en  

 bespreken we de muziek.

WOENSDAG 8 FEBRUARI
10.30 uur Creatief, restaurant, € 4,50   
 Met kraaltjes maakt u een schilderij. Met  

 indien nodig een beetje hulp. 

14.30 uur Zingen, liedjes van toen, huiskamer De  

 Branding

. 

DONDERDAG 9 FEBRUARI
10.45 uur Geheugenfitness, restaurant 
14.30 uur Beauty, op afspraak in het Glazen huis 



 Laat uw nagels verzorgen: even vijlen of een  

 mooi kleurtje en ze ogen weer heel verzorgd. 

VRIJDAG 10 FEBRUARI
10.45 uur Sjoelen, restaurant

14.00 uur Marion Modeverkoop, restaurant 

 Bent u op zoek naar een nieuwe outfit? Kom  

 langs bij Modeverkoop van Marion Mode en  

 steek uzelf in het nieuw.

 

ZATERDAG 11 FEBRUARI
19.00 uur Muziek met Femmy, restaurant, deelname  

 voor externen € 3,-

MAANDAG 13 FEBRUARI
10.30 uur Kaarten maken, huiskamers, deelname voor  

 externen kost € 1,-

MEDEMBLIK
MAANDAG 6 FEBRUARI 13.30



14.30 uur  Klankschalen-workshop, het Glazen huis   

 Wilt u zich ontspannen? Maak kennis met  

 klankschalen en laat u zittend op een stoel  

 meevoeren op de  rustgevende klanken, die  

 Carla Harren ontlokt aan de klankschalen.  

 Uitsluitend na inschrijving vooraf.

DINSDAG 14 FEBRUARI  
10.45 uur Bewegen op muziek, met beweegagoog  

 Simone, restaurant 

13.00 uur De Wafelkar, restaurant   
 Love is in the air! Gouden Dagen  

 Heerhugowaard trakteert u op deze  

 Valentijnsdag op een heerlijke wafel met  

 slagroom en/ of warme kersen! Michel  

 Bijpost laat met zijn mooiste wafelkar en  

 verrukkelijke wafels de harten van menig  

 zoetekauw sneller kloppen… 

14.00 uur Klaverjassen, ‘t Palet

14.30 uur Optreden Bianca Basjes, samen in   

 beweging, restaurant

19.15 uur Muziekbingo, restaurant, € 3,-  

 En bingo! Wie van muziek houdt en iets  

 anders wil spelen dan de traditionele bingo,  

 kan zijn of haar hart ophalen tijdens de  

 muziekbingo. Deze werkt niet met  

 getalletjes maar met liedjes. Omdat de  

 bingo voor iedereen een feestje mag zijn,  

 zorgt spelleider Sarina ervoor dat de titel  

 van  het liedje op z’n minst een keer  

 wordt gezongen. Doe gezellig mee!  

 Bovengenoemde deelnameprijs is exclusief  

 consumptie.

WOENSDAG 15 FEBRUARI 
10.30 uur Creatief, restaurant, € 4,50

 Met kraaltjes gaan we een schilderij maken.

14.30 uur Zingen, huiskamer De Branding



KLANKSCHALEN WORKSHOP
MAANDAG 13 FEBRUARI 14.30



DONDERDAG 16 FEBRUARI
10.45 uur Geheugenfitness, restaurant

14.30 uur Beauty, op afspraak, in het Glazen huis 

VRIJDAG 17 FEBRUARI
10:45 uur Sjoelen, restaurant

19.30 uur Kerkviering, met een voorganger van de  

 Dionysiuskerk, restaurant

ZATERDAG 18 FEBRUARI
19.00 uur Muziek met Femmy, restaurant, deelname  

 kost voor externen € 3,-

 Femmy draait voor ieder wat wils. Komt u  

 ook naar deze gezellige avond? 

ZONDAG 19 FEBRUARI
14:30 uur Cabaretmiddag: Tineke Schouten Lol  

 inclusief, restaurant

MUZIEK MET FEMMY
ZATERDAG 19.00 



 Zeg Lenie uit de Takkestraat, Oma Oortjes  

 en Bep lachebek en u weet over wie we  

 het hebben: Tineke Schouten is er groot mee  

 geworden. Tijdens deze cabaretmiddag  

 kunt u kijken naar de theaterregistratie van  

 LOL Inclusive, hiermee vierde de koningin  

 van de kleurrijke typetjes haar jubileum. Dat  

 wordt lachen! 

MAANDAG 20 FEBRUARI 
10.30 uur Kaarten maken, huiskamers, deelname voor  

 externen kost € 1,-

14.30 uur Carnaval met carnavalsvereniging de Groen  
 Zwarte Reigers, restaurant, € 3,- 

 Alaaf! Carnavalsvereniging de Groen Zwarte  

 Reigers komt op bezoek!  Zij hebben een  

 leuk programma in petto, met onder meer  

 een bingo en polonaise. Dus heeft u nog  

 een gek hoedje in de kast liggen of wilt u  

 verkleed komen?! Superleuk!  

DINSDAG 21 FEBRUARI
10.45 uur Bewegen op muziek, met beweegagoog  

 Simone, restaurant 

14.00 uur Klaverjassen om prijzen, ’t Palet

 Schud een kaartje mee en wie weet valt u  

 dit keer in de prijzen! 

14.30 uur Klassieke en populaire muziek, Glazen huis

 Vrijwilligster Loes vertelt over een gekozen  

 muziekstuk. En daarna beluisteren en  

 bespreken we de muziek. Verrassend!   

14.30 uur Neurogym, groep op uitnodiging, restaurant

WOENSDAG 22 FEBRUARI
10.30 uur Creatief: katoenen tasjes beschilderen,  

 restaurant, € 3,50 

14.30 uur Zingen, huiskamer De Branding

14.30 uur Stoelyoga, verzorgt door praktijk Monique,  

 Glazen huis, € 5,-. Stoelyoga is een rustige be- 

 wegingsvorm en voor iedereen haalbaar, on- 

 geacht leeftijd, omvang, lenigheid of conditie. 



ZUMBA GOLD
DONDERDAG 2 FEBRUARI 15.00



DONDERDAG 23 FEBRUARI
10.45 uur Geheugenfitness, restaurant 
14.30 uur Bingo, restaurant, € 3,-

VRIJDAG 24 FEBRUARI
10:45 uur Sjoelen, restaurant

19.30 uur Kerkviering, met een voorganger van de  

 Dionysiuskerk, restaurant

 

ZATERDAG 25 FEBRUARI
19.00 uur Muziek met Femmy, restaurant, deelname  

 voor externen €3,-

MAANDAG 27 FEBRUARI
10.30 uur Kaarten maken, huiskamers, deelname  

 voor externen € 1,-

14.00 uur De schilderkunstgroep, met begeleiding  

 van kunstschilder Marcel de Jong, in het  

 Glazen huis, aanmelden bij team Welzijn. 

DINSDAG 28 FEBRUARI
10.45 uur Bewegen op muziek, met beweegagoog  

 Simone, restaurant 

14.00 uur Klaverjassen, ‘t Palet

14.30 uur Neurogym, groep op uitnodiging, restaurant

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. 
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