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ACTIVITEITENPROGRAMMA

HUGO-WAARD
1 MAART T/M 31 MAART 2023



ACTIVITEITENPROGRAMMA IN HUGO-WAARD

De eerste bloemen komen al tevoor-

schijn! Krokussen, sneeuwklokjes: 

buiten kunt u genieten van de vroege 

lentebodes. Ook bij Pieter Raat kriebelt 

het en begint het voorjaar. 

In de komende maand bereiden we 

ons voor op Pasen met het maken 

van leuke decoraties. Ook brengen 

wij met Bus Thijs een bezoek aan 

Medemblik. Verder genieten we van 

kunst, muziek, creatieve activiteiten 

en meer. Team Welzijn organiseert al-

lerlei uitdagende activiteiten. Van een 

ontspannende klankschalensessie,  

creatieve activiteiten en diverse spel-

len tot beweegactiviteiten en humor-

volle en muzikale optredens: in maart 

is er voor ieder wat wils!

 

Wat er precies wordt georganiseerd, leest 

u in dit activiteitenboekje. Zo blijven we 

samen letterlijk en figuurlijk in bewe-

ging 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,

Langzaam worden de dagen weer langer en begint het voorjaar! U bent van harte welkom bij de welzijnsactiviteiten van Team Welzijn 
in Hugo-Waard. We organiseren gevarieerde en verrassende activiteiten voor u.



WOENSDAG 1 MAART
10.30 uur Creatief, restaurant, € 3,00

 We maken een paasdecoratie, deze vullen  

 we met een leuk kuikentje.

14.30 uur Zingen, huiskamer De Branding

DONDERDAG 2 MAART
10.45 uur Geheugenfitness, restaurant

14.15 uur VTM ondermode, restaurant 

 Verkoop van ondermode, bh’s, slips,  

 pyjama’s, panty’s, etc. 

14.30 uur Jeu de boules, terras

VRIJDAG 3 MAART
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 MAART 
19.00 uur Muziek met Femmy, restaurant,  

 deelname voor externen € 3,- 

 DJ Femmy draait haar en uw favoriete  

 muziek. Heeft u verzoeknummers? Laat  

 maar doorkomen!

ZONDAG 5 MAART
14:30 uur Cabaretmiddag: Tineke Schouten  

 " LOL Inclusive", restaurant.   

 Zeg "Lenie uit de Takkestraat", "Oma   

 Oortjes" en "Bep Lachebek" en u weet over  

 wie we het hebben: Tineke Schouten!  

 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 6 MAART
10.30 uur Kaarten maken, huiskamers, deelname 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 beziens- 

 waardigheden en natuurlijk een prachtige  

 jachthaven. Gaat u mee? We verzamelen in  

 het restaurant. 

DINSDAG 7 MAART
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, huiskamer  

 De Stolp. Vrijwilligster Loes vertelt over een  

 gekozen muziekstuk. En daarna beluisteren  

 en bespreken we de muziek.

19.15 uur Bingo, restaurant, €3,- 

WOENSDAG 8 MAART
10.30 uur Creatief, restaurant  

 We maken een paasdecoratie, deze vullen  

 we met een leuk kuikentje.

14.30 uur Zingen, liedjes van toen, huiskamer De  

 Branding

. 

DONDERDAG 9 MAART
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. 

14.30 uur Jeu de boules, terras

. 

VRIJDAG 10 MAART
10.45 uur Sjoelen, restaurant. Schuift u aan voor een  

 ouderwets gezellig potje sjoelen? 

14.30 uur Eerste Deuntje, restaurant 

 We vieren de verjaardagen van de mensen  

 die het eerste kwartaal jarig zijn geweest. De 

 jarigen krijgen hier een uitnodiging voor.

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

 voor externen € 3,-.  DJ Femmy draait haar  

 en uw favoriete muziek. Verzoeknummers  

 zijn welkom! 

BEZOEK MEDEMBLIK
MAANDAG 6 MAART 13.30



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

 externen € 1,-

14.00 uur Kunst schildergroep, Glazen huis  

 Neem de kwast ter hand en ga los op het  

 schilderdoek. Kunstschilder Marcel de Jong  

 helpt waar nodig!  Opgave bij team welzijn.  

 Er zijn nog een paar plaatsjes vrij.  

 Deelname voor externen kost € 3.

15.00 uur Natuurkoffer, huiskamer De Branding  

 IVN brengt letterlijk de natuur in huis. Van  

 knuffelkippen tot groene planten.

DINSDAG 14 MAART  
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

WOENSDAG 15 MAART 
10.30 uur Creatief, restaurant  

 We werken verder aan het paasei.

14.30 uur Zingen, liedjes van toen, huiskamer De  

 Branding

DONDERDAG 16 MAART
10.45 uur Geheugenfitness, restaurant

14.30 uur Bingo, restaurant, € 3,- 

VRIJDAG 17 MAART - NatioNele paNNeNkoekeNdag
10:45 uur Sjoelen, restaurant

11.00 uur Pannenkoeken bakken en eten 
 Vrijwilligers van DOES GOED komen op alle  

 afdelingen pannenkoeken bakken.  

 Natuurlijk eten we ze daarna samen op!

19.30 uur Kerkviering, met een voorganger van de  

 Dionysiuskerk, restaurant



NATIONALE PANNENKOEKENDAG
VRIJDAG 17 MAART



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

 voor externen € 3,-.  DJ Femmy draait haar  

 en uw favoriete muziek. Verzoeknummers  

 zijn welkom!

MAANDAG 20 MAART - Start waNdelSeizoeN
10.15 uur Wandelen in de rolstoel, samen met een  

 vrijwilliger, opgave bij welzijn. 

10.30 uur Kaarten maken, huiskamers, deelname  

 externen € 1,-

14.30 uur Klankschalen workshop, restaurant  

 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.MUZIEK MET FEMMY
ZATERDAG 19.00 



DINSDAG 21 MAART - BegiN vaN de leNte
10.45 uur Bewegen op muziek, met beweegagoog  

 Simone, restaurant. 

14.00 uur Klaverjassen om prijzen, ’t Palet

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 MAART
10.30 uur Creatief, restaurant, 

14.30 uur Zingen, huiskamer De Branding 

DONDERDAG 23 MAART
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 verzorgd. 

14.30 uur Jeu de boules, terras

VRIJDAG 24 MAART
10:45 uur Sjoelen, restaurant

14.30 uur Fashion plus modeshow, restaurant  

 Bent u op zoek naar een nieuwe outfit?  

 Kom langs en steek uzelf in het nieuw!

19.30 uur Kerkviering, restaurant, met een  

 voorganger van de Dionysiuskerk.

 

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

 voor externen € 3,-.  DJ Femmy draait haar  

 en uw favoriete muziek. 

ZONDAG 26 MAART
15.00 uur Bianca Basjes, een feestje waarbij de voetjes  

 van de vloer gaan op afdeling de Branding.



MAANDAG 27 MAART
10.15 uur Wandelen in de rolstoel, samen met een  

 vrijwilliger, opgave bij welzijn. 

10.30 uur Kaarten maken, huiskamers, deelname  

 externen € 1,-

14.00 uur De schilderkunstgroep, Glazen huis 

 Neem de kwast ter hand en ga los op het  

 schilderdoek. Kunstschilder Marcel de Jong  

 helpt waar nodig. Opgave hiervoor bij team  

 welzijn. Onkosten voor externen € 3,-

DINSDAG 28 MAART
10.45 uur Bewegen op muziek, met beweegagoog  

 Simone, restaurant 

14.00 uur Klaverjassen, ‘t Palet

 De boer is troef! Speelt u open kaar?

14.30 uur Neurogym, groep op uitnodiging, restaurant

WOENSDAG 29 MAART
10.30 uur Bloemschikken, restaurant, € 7,50 

 We maken een mooi paasstukje

14.30 uur Zingen, liedjes van toen, huiskamer  

 De Branding

14.30 uur  Stoelyoga door praktijk Monique,  
 restaurant, € 5,-

 Stoelyoga is een rustige bewegingsvorm  

 en voor iedereen haalbaar, ongeacht leeftijd,  

 omvang, lenigheid of conditie.

DONDERDAG 30 MAART
10.45 uur Geheugenfitness, restaurant

14.30 uur Optreden door zanger Jaap Swagerman

VRIJDAG 31 MAART
10.45 uur Sjoelen, restaurant. Schuift u aan voor een  

 ouderwets gezellig  potje sjoelen? 



Onder voorbehoud
Dit activiteitenprogramma is samengesteld met veel 

enthousiasme en goede zin. Toch is het programma onder 

voorbehoud. 

SCHILDERKUNSTGROEP
MAANDAG 27 MAART 14.00
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