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Waardse Senioren in Beweging
Oktober 2014

Van kerstbal breien tot  
tapas bereiden
Altijd al een kerstbal willen breien? 
Nieuwsgierig hoe het er achter de 
schermen van een apotheek aan toe 
gaat? Of meedoen aan een potje  
“walking football”? Dit is slechts een 
greep uit de vele activiteiten die  
dagelijks georganiseerd worden in  
de maand oktober van de “Waardse 
Senioren in beweging”. Gouwe ouwe 
maar ook nieuwe activiteiten waar-
voor u zich vanaf 8 september aan-
staande kunt inschrijven.

De Pieter Raat Stichting, Magenta-
Zorg, Kern8, Bibiotheek Kennemer-
waard en Sportservice Heerhugo-
waard hebben voor het negende jaar 
op rij de handen ineengeslagen. De 
insteek van deze maand is om senio-
ren in Heerhugowaard in beweging te 
krijgen. U gaat op pad vanuit uw huis 
naar een activiteit, ontmoet anderen 

of komt soms echt in beweging zoals 
bij “walking football” of wandelen 
door de wijk.
 
Er ligt weer een prachtig gevarieerd 
activiteitenprogramma. En zeg nou 
zelf, hoe leuk is het als straks uw  
zelfgebreide kerstbal in de kerstboom 
hangt?
 
Graag tot ziens in oktober!

Namens de projectgroep  
Waardse Senioren in Beweging,
 
Martine Bos, coördinator
 

PS U kunt ons ook volgen (liken)  
op Facebook! Onze pagina heet 

Waardse Senioren in beweging. 
In de maanden september en oktober 
houden wij u via deze pagina op de 
hoogte van de laatste nieuwtjes. 
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Opening en sluiting
De opening van de “Waardse Senioren 
in beweging” op 1 oktober heeft dit 
jaar een Italiaans tintje. In theater Cool  
krijgt u een muzikaal voorproefje op het 
november programma van Route 65 
met als thema “Italië”. Tevens is deze 
dag de eerste mogelijkheid om u in te 
schrijven voor Route 65 activiteiten.
 
Als sluitingsactiviteit zijn wij verheugd 
u op 31 oktober een leuke film in de JT 
bioscoop te mogen aanbieden. Dankzij 
een gulle gift van Stichting ‘t Nut kunt 
u hier gratis van genieten, inclusief een  
kopje koffie of thee. Benieuwd welke 
film? Kijk dan snel in het programma 
bij 31 oktober!

Inschrijven
Inmiddels is de Waardse Senioren een 
begrip in Heerhugowaard en nemen 
de inschrijvingen jaarlijks toe. Houdt u 
er rekening mee dat het op de eerste 
inschrijfdag erg druk is en dat u even 
moet wachten. Wij doen in ieder geval  
ons best om de wachttijden zo kort 
mogelijk te houden en u zo snel moge-
lijk in te schrijven.
 
U kunt zich van maandag 8 tot en met 
vrijdag 12 september 2014 volgens 
onderstaand rooster inschrijven.  
En bedenk VOL = VOL! Wilt u iets echt 
niet missen? Neem dan geen risico en 
kom naar de eerste inschrijfdag.

• Maandag 8 september 
13.30 - 15.30 
Bibliotheek, Parelhof 1A

• Dinsdag 9 september 
10.00 - 12.00 
De Raatstede, Dolomiet 2

• Woensdag 10 september 
10.00 - 12.00 
De Raatstede, Dolomiet 2

• Donderdag 11 september 
10.00 - 12.00 
De Raatstede, Dolomiet 2

• Vrijdag 12 september 
10.00 - 12.00 
De Raatstede, Dolomiet 2

Na 12 september is opgave alleen  
nog mogelijk op woensdagmiddag en 
vrijdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur 
in woonzorgcentrum De Raatstede.

Inschrijfvoorwaarden
• Inschrijving is verplicht bij de in  

het schema genoemde locaties en 
op de daarvoor aangegeven tijden.

• Ook voor de gratis activiteiten is  
inschrijven verplicht!

• Deelname aan de activiteiten is  
op eigen risico.

• De in het programmaboekje  
genoemde prijzen zijn per persoon.

• Per persoon moet een inschrijf- 
formulier ingevuld te worden.

• Voor activiteiten die twee keer  
worden aangeboden, geldt dat u  
zich slechts voor één van de twee 
data kunt inschrijven.
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• Betaling dient vooraf bij inschrijving 
te gebeuren.

• Voor sommige activiteiten geldt een 
minimum aantal deelnemers. Mocht 
blijken dat er te weinig animo is, dan 
wordt de activiteit afgelast en wordt 
u hierover geïnformeerd. U krijgt uw 
inschrijfgeld dan retour (ophalen in 
De Raatstede).

• Voor bijna alle activiteiten geldt een 
maximum aantal deelnemers. Als 
dit maximum bereikt is, wordt de 
inschrijving gesloten. U kunt dan op 
de wachtlijst geplaatst worden.

• Er vindt geen terugbetaling van  
inschrijfgeld plaats, tenzij een  
activiteit wordt afgelast.

• Zonder geldig toegangsbewijs  
(kopie van uw inschrijfformulier)  
kan de toegang tot een activiteit 
geweigerd worden.

• Op vertoon van de Huygenpas 2014 
en uw legitimatie ontvangt u 50% 
korting op de deelnameprijs.

• Mocht u onverwachts verhinderd  
zijn door bv ziekte, dan verzoeken  
we u vriendelijk doch dringend dit 
aan ons te melden. U kunt hiervoor 
het volgende telefoonnummer  
bellen 072 - 576 72 00 (maandag 
t/m vrijdag van 08.30 - 16.30).

 
Korting via de Huygenpas?
De Huygenpas is een initiatief van de  
gemeente Heerhugowaard in samen-
werking met bedrijven, instellingen en 
sportaanbieders in Heerhugowaard  

en directe omgeving. De pas is gratis 
voor inwoners van Heerhugowaard 
met een minimum maandinkomen  
of uitkering. U kunt de pas aanvragen  
bij de receptie van de Gemeente 
Heerhugowaard, via telefoonnummer 
14072 (op werkdagen tussen 10.00  
en 17.00 uur), via de mail  
Huygenpas@heerhugowaard.nl 
of downloaden vanaf de website 
www.heerhugowaard.nl. Informeer 
naar de mogelijkheden en of u in aan-
merking komt voor de Huygenpas.
 
Op vertoon van de Huygenpas en uw 
legitimatiebewijs (!) krijgt u bij alle 
activiteiten van de Waardse Senioren  
50% korting op het inschrijfgeld  
(uitgaven die u tijdens de activiteiten 
doet, zijn voor eigen rekening zoals 
voor koffie etc.). 

Tijdens de oktobermaand wordt er  
mogelijk gefotografeerd en/of gefilmd 
en wordt dit materiaal eventueel  
gebruikt voor publicatie. Indien u beslist 
niet in beeld wilt komen, wilt u dat  
dan aangeven op het moment dat er 
opnamen gemaakt worden?
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats

1 OKTOBER
WOENSDAG
MIDDAG
15.00- 16.30

Opening  
Waardse Senioren  
in beweging

€ 5,00 Theater Cool,
Coolplein 1 

2 OKTOBER
DONDERDAG
OCHTEND
09.15 - 13.00

Senior Fit &  
Wellness dag

€ 2,00 incl. 
koffie/thee

My HealthClub,
Oosttangent 4 

2 OKTOBER
DONDERDAG
MIDDAG
13.30 - 15.30

Voorlichting over 
Valpreventie
 

Gratis Zuyder Waert,
Titanialaan 15 

3 OKTOBER
VRIJDAG
OCHTEND
10.00 - 12.00

Voorlichting over  
gezonde voeding 
voor senioren en  
de slikfunctie bij  
het ouder worden

Gratis Zuyder Waert,
Titanialaan 15 

programma overzicht 2013
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Korte Omschrijving

De opening vindt dit jaar plaats in Cool en heeft een Italiaans tintje. Bezoekers 
krijgen een voorproefje van het succesvolle Route 65 Italië. Geniet van wereld-
beroemde Italiaanse melodieën, emotionele aria’s en prachtige gondelliederen 
door het Csardas Trio. Het Csardas Trio bestaat uit de sopraan Esther van Zijl en 
de alt Mylene Kroon aangevuld met pianist Peter van de Kamp. Een Italiaans 
programma over verboden liefdes en jaloerse minnaressen. Vandaag is ook de 
eerste inschrijfmogelijkheid voor het programma Route 65 met als thema Italië 
wat in november gaat plaatsvinden. .

Na een kopje koffie/thee volgt een rondleiding waarbij uitleg gegeven wordt 
over de club en uw gezondheid. Daarna heeft u de keuze mee te doen aan Body 
Balance óf u kiest voor vrij zwemmen en de sauna. Na de eerste les is de lunch-
pauze. Uw lunch neemt u zelf mee of u maakt gebruik van het restaurant. Dit 
is echter voor eigen rekening. Na de lunchpauze kunt u deelnemen aan een les 
Easy Fit óf u kiest voor gebruik van de wellness ruimte en sauna. 

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij  
ouderen! Met de juiste aanpak kan het valrisico bij ouderen effectief verlaagd 
worden.

U krijgt vandaag kennis van de elementen rondom valgevaar en u krijgt tips  
en trucs om een val te voorkomen. U ervaart ook, wat u moet doen als u onver-
hoopt toch bent gevallen.

Gezond zijn wordt, naarmate we ouder worden, steeds belangrijker. De juiste 
voeding speelt daarbij een grote rol. Deze ochtend staat in het teken van een 
goede voorlichting over zowel een gezond voedingspatroon, en over de slik-
functie bij het ouder worden. Hoesten en verslikken tijdens het eten is een veel 
voorkomende oorzaak van gezondheidsproblemen. Waar diëtiek zorgt voor een 
goede voedselsamenstelling, zorgt logopedie voor een veilige weg van voeding 
vanaf de lippen naar de maag.
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats

3 OKTOBER
VRIJDAG
MIDDAG
14.00 - 17.00

Workshop  
“tapas maken”  
met Bea Pols

€ 12,00 Wijkcentrum
De Horst,
Van Eedenplein 5 

6 OKTOBER
MAANDAG
OCHTEND
10.00 - 12.00

Workshop  
“creatief schrijven” 
door Judith Bosman

€ 2,00 Bibliotheek  
Kennemerwaard,
Parelhof 1a

6 OKTOBER
MAANDAG
MIDDAG
13.30 - 15.30

Weerbaarheid- 
training voor  
senioren
 

€ 10,00 Wijkcentrum de Horst,  
van Eedenplein 5  
Heerhugowaard 

7 OKTOBER
DINSDAG
OCHTEND
10.00 - 13.00

 Koken voor en 
door ouderen  
met leerlingen  
van het J. Bosco  
(Belgische keuken)

€ 2,00 Trinitas college
locatie J. Bosco,
Hectorlaan 7 

7 OKTOBER
DINSDAG 
MIDDAG
13.30 - 15.30

Kappers
verwenmiddag

€ 2,00 Kapsalon
Horizon College,
Umbriellaan 2 

programma overzicht 2013
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Korte Omschrijving

Onder leiding van Bea Pols gaat u deze middag zelf tapas maken  
(kleine Spaanse gerechtjes) en daarna gaat u de gemaakte tapas gezellig  
samen nuttigen. Een leuk begin van het weekend!

Creatief schrijven en teksten delen met anderen is leuk en inspirerend. In het 
dagelijks leven schrijven we met een doel en ligt het accent  op hoe het er uit 
ziet en wat wij en anderen er van vinden. Deze workshop is er op gericht om  
uw creativiteit te prikkelen en plezier te beleven aan het schrijven. Aan de hand 
van opdrachten over alledaagse onderwerpen rollen de woorden uit uw pen! 
Tussen de opdrachten deelt u wat u geschreven heeft  met elkaar d.m.v. voor-
leesmomenten.

Deze introductie les van Jolan Schalekamp is zowel voor mannen als vrouwen. 
Hoe loop ik veilig op straat? Hoe passeer ik jongeren? Wanneer doe ik wel of 
niet de deur open? Hoe zeg ik nee en hoe berg ik veilig de handtas aan mijn fiets 
of rollator?

Een activiteit voor jong en oud, waar iedere keer door beide partijen van  
genoten wordt. Jong en oud genieten van het contact met elkaar en de samen-
werking is verfrissend. In een prachtige keuken maken de deelnemers samen 
een warme maaltijd klaar. En het leukste …….? Na afloop samen gezellig eten.  
Let op: u kunt zich slechts voor één kookworkshop bij het J. Bosco opgeven.

U wordt ontvangen in onze geheel vernieuwde kapsalon en we beginnen met 
een heerlijke wasmassage met verzorgende producten van L’Óreal. Tussentijds 
krijgt u een kopje koffie met wat lekkers uit eigen bakkerij. Leerlingen gaan uw 
haar watergolven of föhnen het in een door u gewenst model.
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats

8OKTOBER
WOENSDAG
OCHTEND
09.30 - 12.30

Mozaïeken deel I € 12,50 Wijkcentrum Mediaan, 
Brandpunt 1 

8 OKTOBER
WOENSDAG
MIDDAG
13.30 - 15.00

Creatieve workshop 
opa/oma met klein-
kind

€ 2,00 Kern8  
Kamperfoelielaan (in 
basisschool de Kleine 
en Grote Beer aan de 
Taxuslaan) 

9 OKTOBER
DONDERDAG
OCHTEND
10.00 - 11.30

Walking football Gratis Voetbalvereniging KSV,
Jan Glijnisweg 35A 

9 OKTOBER
DONDERDAG
MIDDAG
13.00 - 15.00

Fifty Fit € 2,00 incl. 
koffie/thee

Zwembad  
Waardergolf,
Beukenlaan 1b 

programma overzicht 2013
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Korte Omschrijving

Deelnemers gaan een vogel mozaïeken. Vandaag wordt het grootste gedeelte 
gedaan. Op 29 oktober worden de voegen gevuld. Op beide dagen krijgen de 
deelnemers thee, koffie en iets lekkers. Er worden geen spullen mee naar huis 
gegeven en er is geen restitutie van de eigen bijdrage mogelijk.

Samen met uw kleinkind gezellig knutselen. De kosten zijn per volwassene,  
kinderen nemen gratis deel

In het televisieprogramma Geer & Goor “Effe geen cent te makken” was  
“walking football” al te zien. Een populaire vorm van voetbal waarbij rennen 
niet is toegestaan. Hierdoor kan iedereen met gemak het tempo bijbenen. Het 
voetbal wordt gespeeld zonder enig lichamelijk contact. Er wordt zonder kee-
pers gespeeld en de afmetingen van het veld worden aangepast. Na een korte 
introductie spelen de deelnemers verschillende korte wedstrijden. Na afloop is 
het mogelijk om een kopje koffie of thee in de kantine te drinken.

Op donderdagmiddag is het recreatiebad van de Waardergolf geopend voor 
50-plussers. Om 13.00 uur start u met een les Fifty Fit. Gediplomeerde zwem-
onderwijzers laten u gevarieerde bewegingen in het water uitvoeren op uw  
eigen niveau met en zonder hulpmiddelen. Het water is 31°C en maximaal  
1.30 diep. U hoeft niet te kunnen zwemmen om deel te nemen. Om 14.00 uur  
is er nogmaals de mogelijkheid om aan een Fifty Fit les mee te doen.

Let op: het bedrag van € 2,00 geldt alleen voor mensen die nog niet deelnemen 
aan Fifty Fit. Hierbij is een kopje koffie inbegrepen.
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats

10 OKTOBER
VRIJDAG
OCHTEND
10.00 - 10.30

Korte wandeling  
door de Rivierenwijk

€ 2,00 incl.
koffie/thee

Verzamelpunt is  
buurthuis De Link
Standerdmolen 8 

10 OKTOBER
VRIJDAG
MIDDAG
18.30 - 20.00

Rondleiding  
gevangenis  
Zuyder Bos

Gratis Zuyder Bos,
Copernicusstraat 10 

13 OKTOBER
MAANDAG
OCHTEND
10.00 - 11.30

Rondleiding  
apotheek

Gratis ACN Apotheek  
Centrumwaard,
Beukenlaan 2a 

13 OKTOBER
MAANDAG
MIDDAG
14.00 - 15.30

Een kijkje in  
een radiostudio

Gratis Studio van  
Heerhugowaard a Life,
Middenwaard 129b 
(aan het stadsplein,  
tegenover het  
gemeentehuis) 

programma overzicht 2013
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Korte Omschrijving

Onder leiding van een medewerker van Sportservice Heerhugowaard wandelen 
we een route door de Rivierenwijk in Heerhugowaard. De wandeling van circa 
30 minuten brengt u langs de speciaal aangelegde mozaïekroute. De wandeling 
start en eindigt bij buurthuis De Link. Na afloop is er de mogelijkheid om in  
De Link een kopje koffie of thee te drinken. De medewerker van Sportservice 
Heerhugowaard is te herkennen aan de blauwe kleding. Scootmobiel of rollator 
kan ook mee!

Wilt u een beeld krijgen van het leven “achter de poort”?  Schrijf u dan in voor 
een rondleiding in Zuyder Bos waarin u te zien en te horen krijgt dat het werken 
met gedetineerden een bijzonder werkveld is. Let op: u bent verplicht om uw 
legitimatie te tonen.

Heeft u altijd al eens willen weten wat er nu precies gebeurt in de apotheek? 
Wat wordt er allemaal in de computer ingevoerd en waarom duurt het bijvoor-
beeld soms even voordat uw recept klaar is? Met deze rondleiding in de apo-
theek willen wij u een kijkje achter de schermen geven.
 

Heeft u altijd al eens willen weten hoe een radioprogramma wordt gemaakt? 
Of wilt u misschien uw stem eens laten horen op de radio? Dan krijgt u daar  
nu de gelegenheid voor bij Heerhugowaard a Life, de Heerhugowaardse radio-
zender. Wij ontvangen wij u graag in de studio.
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats

14 OKTOBER
DINSDAG
OCHTEND
09.00 - 11.30

Filmochtend  
Young@heart

€ 2,50 Reigersdaal Voorhuis,
Krusemanlaan 88 

14 OKTOBER
DINSDAG
MIDDAG
16.00 - 17.30

Rondleiding   
gebouw Hoogheem-
raadschap

Gratis Hoogheem- 
raadschap,
Bevelandseweg 1 

15 OKTOBER
WOENSDAG
OCHTEND
10.00 - 12.00

Kennismaken met 
social media
 

€ 2,00 Bibliotheek  
Kennemerwaard,  
Parelhof 1 

15 OKTOBER
WOENSDAG
MIDDAG
14.00 - 15.30

Workshop  
voetmassage  
incl. voetbadje

€ 4,00 Appartementen-
complex Magnolia,
Hortensialaan 14 

programma overzicht 2013
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Korte Omschrijving

Deze film gaat over het Young@Heartkoor; een groep ouderen (gemiddelde 
leeftijd 81) die liedjes zingen die niet echt bij hun leeftijdsgroep passen: geen 
klassiek en ballads, maar punk, rock en funk. Het koor heeft door heel Europa 
getoerd en heeft optredens verzorgd voor staatshoofden, etc.. Het is een indruk-
wekkende film waarbij de optredens niet altijd even vlekkeloos verlopen door 
gezondheidsklachten en geheugenverlies.De moeite waard om te komen kijken! 
Er is geen pauze maar de koffie en thee staat klaar op tafel!

In 2011 is het nieuwe pand van het Hoogheemraadschap aan de Bevelandse-
weg geopend (hoek West- en Zuidtangent). Aan de buitenzijde is al zichtbaar 
dat dit geen alledaags gebouw is. Bent u ook nieuwsgierig naar de binnenzijde? 
U wordt ontvangen met een kopje koffie/thee. Vervolgens krijgt u een korte 
presentatie over de achtergrond van het gebouw, de duurzaamheid en het flex-
werken. Daarna krijgt u een rondleiding door het gebouw.

Het internet is een ware schatkamer, er valt zo veel te ontdekken. Facebook, 
Twitter, YouTube en Instagram zijn termen die u vast wel eens gehoord heeft 
maar wat kunt u ermee? Het zijn sites die het mogelijk maken om razendsnel en  
gemakkelijk met andere gebruikers te communiceren en nieuws uit te wisselen. 
Tijdens deze presentatie over Sociale Media door Marian Lerchbaumer maakt u 
kennis met deze ontwikkelingen, en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Ontspanningsmassage kan in vele vormen gegeven worden. Voet/onderbeen  
is één van de vormen van ontspanningsmassage, en is een fijne manier om  
even alles van u af te laten glijden en de hectiek van alle dag te vergeten. De 
massage zorgt ook voor een goede doorbloeding en dat afvalstoffen makkelijker 
afgevoerd kunnen worden. Heeft u regelmatig last van koude voeten dan is een 
voet/onderbeen massage erg prettig. We beginnen voor de massage met een 
warm voetenbad van 5 min. Dit draagt bij aan de doorbloeding en ontspanning. 
We werken in tweetallen. Tijdens de workshop geeft u een massage aan elkaar. 
Graag zelf een handdoek meenemen.
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats

16 OKTOBER
DONDERDAG
OCHTEND
10.00 - 11.30

Kennismakings
workshop Chinese 
guasha massage

€ 2,00 Bibliotheek  
Kennemerwaard,  
Parelhof 1a 

16 OKTOBER
DONDERDAG
MIDDAG
14.00 - 16.00

Lezing Moskou, 
De Gouden Ring  
en Sint Petersburg 
door Cisca en Evert 
Abspoel

€ 2,00 Bibliotheek  
Kennemerwaard,  
Parelhof 1a 

17 OKTOBER
VRIJDAG
OCHTEND
10.00 - 11.30

Workshop  
handmassage  
incl. handbadje

€ 4,00 De Raatstede,
Dolomiet 2 

programma overzicht 2013

17 OKTOBER
VRIJDAG
MIDDAG
14.00 - 16.00

Kerstballen
leren breien

€ 12,50 De Raatstede,
Dolomiet 2 
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Korte Omschrijving

In China wordt guasha veelal toegepast als huisremedie tegen allerlei lichame-
lijke klachten.  Het doel van de workshop is om  op een  laagdrempelige manier 
deze effectieve  therapie te introduceren bij een groter publiek. Wij leggen uit 
hoe een behandeling werkt, voor welke klachten het geschikt is en wat de ach-
tergronden zijn van guasha. Bovendien  geven we u een kijkje in de bijzondere 
wereld van de Chinese geneeskunde. Voor degenen die ook praktisch aan de 
slag willen en een guasha-behandeling willen ervaren volgt na de theorie een 
korte workshop. U leert hoe je uzelf kunt behandelen op het hoofd. Vervolgens 
gaan we in groepjes van 2 oefenen op elkaar.

Vanmiddag nemen we  u mee naar Moskou, de Gouden Ring en Sint Petersburg.  
Moskou is een bruisende stad vol historie en cultuur. Diep onder de grond 
bevinden zich de mooiste metrostations ter wereld. In de Gouden Ring ten 
noordoosten van Moskou staan karakteristieke houten huizen, prachtige kerken 
en kloosters. Sint Petersburg, de meest Europese stad in Rusland, straalt een 
enorme rijkdom uit met zijn fraaie grachten, stadspaleizen en het voormalig 
winterpaleis “de Hermitage”. Deze lezing wordt aan de hand van digitale  
projectie verteld en afgewisseld met audiovisuele shows.

Ontspanningsmassage kan in vele vormen gegeven worden . Hand/onderarm  
is één van de vormen van ontspanningsmassage, en is een fijne manier om  
even alles van u af te laten glijden en de hectiek van alle dag te vergeten. De 
massage zorgt ook voor een goede doorbloeding en dat afvalstoffen makkelijker 
afgevoerd kunnen worden. Heeft u regelmatig last van koude handen dan is een 
handmassage erg prettig. We werken in tweetallen. Tijdens de workshop geeft 
u een massage aan elkaar. Graag zelf een handdoek meenemen.

Kom in de kerstsfeer door het breien van kerstballen. Dankzij het Noorse breiduo  
Arne & Carlos is het een rage geworden om zelf kerstballen te maken. De les 
wordt gegeven door Cora Gerla die u ook  voorziet van wol en rondbreinaald  
(die u mag houden).
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats

20 OKTOBER
MAANDAG
OCHTEND
10.00 - 12.00

Filosofische  
proeverij

€ 2,00 Bibliotheek  
Kennemerwaard,  
Parelhof 1a 

20 OKTOBER
MAANDAG
MIDDAG
13.00 - 1500

Origami € 2,00 Wijkcentrum
De Horst,
van Eedenplein 5 

21 OKTOBER
DINSDAG
OCHTEND
10.00 - 11.30

Kappersverwen
ochtend

€ 2,00 Kapsalon
Horizon College,
Umbriellaan 2 

programma overzicht 2013

21 OKTOBER
DINSDAG
MIDDAG
14.30 - 16.00

Bowlen € 6,50 De Waerd  
Bowling & Sportcafe,
Coolplein 2 

22 OKTOBER
WOENSDAG
OCHTEND
10.00 - 12.00

Eenmalige  
seniorenleeskring

€ 2,00 Bibliotheek  
Kennemerwaard,  
Parelhof 1a 
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Korte Omschrijving

Samen met filosoof Saskia van der Werff zet u uw geest in beweging. Tijdens de 
filosofische proeverij ervaart u de smaak van elkaars denken. Het enige wat u 
aan basiskennis hoeft mee te nemen is uw eigen levenswijsheid.

Japanse kunst van het papiervouwen. Alle deelnemers maken naar eigen keuze 
een kaart, doosje, cadeautasje of een ander kunstwerk. Het is niet moeilijk,  
iedereen kan het leren. Tijdens de activiteit kan een kopje koffie of thee gekocht 
worden. 

U wordt ontvangen in onze geheel vernieuwde kapsalon en we beginnen met 
een heerlijke wasmassage met verzorgende producten van L’Óreal. Tussentijds 
krijgt u een kopje koffie met wat lekkers uit eigen bakkerij. Leerlingen gaan uw 
haar watergolven of föhnen het in een door u gewenst model.
 

In het bowlingcentrum van Heerhugowaard wordt u ontvangen door leden  
van Bowlingvereniging Heerhugowaard. Na een kopje koffie/thee gaat u met  
3 personen per baan een wedstrijd spelen. U speelt minimaal een uur en wordt 
daarbij begeleid door de bowlingvereniging. Zij kunnen u desgewenst tips  
geven waardoor uw bowlingtechniek en -spel verbetert.

Begin oktober krijgen de deelnemers aan deze eenmalige leeskring het boek  
‘De mooiste kleur die niet bestaat’ van Maartje Laterveer te leen om dit op  
22 oktober samen met anderen te bespreken onder leiding van Marian Visser,  
medewerker van Bibliotheek Kennemerwaard. De mooiste kleur die niet bestaat 
is een indringende roman over vrijheid en keuzes, over oude liefde en moeder-
liefde, over waarheid versus illusies tegen de achtergrond van de Berlijnse muur. 
Het gaat over de waanzin van een land dat een muur nodig had om zijn volk 
binnen te houden, maar ook over de moeite om vrijheid te vinden in een maat-
schappij waarin geld en uiterlijke schijn de hoofdrol lijken te spelen.  
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats

22 OKTOBER
WOENSDAG
MIDDAG
14.00 - 15.30

De eerste  
live uitzending  
“verleden tijden”  
bijwonen

€ 2,00 Studio van  
Heerhugowaard a Life,
Middenwaard 129b 
(aan het stadsplein, 
tegenover het  
gemeentehuis) 

programma overzicht 2013

23 OKTOBER
DONDERDAG
OCHTEND
10.00 - 12.00

Computerclub € 2,00 Buurthuis  
de Hoeksteen,
Amatist 13 

€ 2,50 incl. 
koffie/thee

23 OKTOBER
MIDDAG
DONDERDAG
13.00 - 15.00

Kaarten maken Kern8,
Kamperfoelielaan
(in basisschool  
De Kleine en Grote Beer 
aan de Taxuslaan) 

24 OKTOBER
VRIJDAG
OCHTEND
10.00 - 12.00

Natuurwandeling 
door Waarderhout

€ 2,00 Verzamelen bij ingang 
Waarderhout aan de 
Rustenburgerweg
(vanaf de Oosttangent 
na 200 meter links) 
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Korte Omschrijving

Vandaag gaat  het nieuwe radio programma “verleden tijden” voor alle Waarde 
Senioren  voor het eerste de ether in. En u kunt hierbij aanwezig zijn! Wilt u ook 
live in de uitzending en heeft u een leuk verhaal te vertellen? Of wilt u gewoon 
kijken en bent u nieuwsgierig hoe radio wordt gemaakt?  Schrijf u dan in!

Verrassend voor u is de uitleg over de cursus Word Creatief. Hierbij krijgt u  
informatie over o.a. het maken van wens- en felicitatiekaarten op uw eigen 
computer en printer. Maar ook hoe u moet omgaan met het invoegen van 
plaatjes, foto’s en kaders. Tevens krijgt u veel extra’s mee over werken met 
kleuren, lettertypes etc. Er zijn ook demonstraties over het gebruik van een 
tablet, dia’s en negatieven digitaliseren, digitaal fotoboek maken, videobanden 
omzetten naar dvd, foto’s bewerken en op verzoek kunnen wij u leren skypen. 
Allemaal digitale zaken die deze ochtend aan bod komen. Deskundige enthou-
siaste computerhobbyisten zullen u die ochtend graag, onder het genot van 
een kopje koffie, te woord staan.
 

U gaat deze middag onder leiding van Janie Workum een creatieve kaart maken.  
 

Twee IVN-natuurgidsen leiden u door het bos, waarbij ook over enkele struin-
paden gelopen wordt. Onderweg wordt verteld over de flora en fauna en de  
ontwikkelingen van de Waarderhout. De lengte van de wandeling bedraagt  
ongeveer 4 kilometer en duurt 2 uur. Stevig schoeisel wordt aanbevolen.  
Ook bij regen gaat het door, regenkleding aan!
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats

24 OKTOBER
VRIJDAG
MIDDAG
13.30 - 16.30

Bowls € 2,00 Bowls Club  
Heerhugowaard,
Deimoshal,
Deimoslaan 13 

27 OKTOBER
MAANDAG
OCHTEND
10.00 - 11.30

Rondleiding 
apotheek

Gratis ACN Apotheek  
Centrumwaard,
Beukenlaan 2a 

programma overzicht 2013

27 OKTOBER
MAANDAG
MIDDAG
15.00 - 16.00

Proefles  
valpreventie  
in balans

€ 2,00 Arboretum,
Tamarixplantsoen 1
 

28 OKTOBER
DINSDAG
OCHTEND
10.00 - 11.00

Lange wandeling 
door park van Luna

€ 2,00 incl 
koffie/thee

Verzamelpunt voor  
de ingang van  
De Mediaan,
Brandpunt 1 

28 OKTOBER
DINSDAG
MIDDAG
16.00 - 17.30

Rondleiding   
gebouw Hoogheem-
raadschap

Gratis Hoogheem- 
raadschap,
Bevelandseweg 1 
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Korte Omschrijving

Bowls is een sport waarbij het de bedoeling is dat een speler of team zijn  
ballen (bowls) zo dicht mogelijk bij een ‘doelbal’ ( jack) weet te plaatsen.  
Na een introductie door een trainer van Bowls Club Heerhugowaard kunt u  
zelf het spel spelen.

Heeft u altijd al eens willen weten wat er nu precies gebeurt in de apotheek? 
Wat wordt er allemaal in de computer ingevoerd en waarom duurt het  
bijvoorbeeld soms even voordat uw recept klaar is? Met deze rondleiding in  
de apotheek willen wij u een kijkje achter de schermen geven.
 

De cursus In Balans is gericht op het behouden en verbeteren van de balans en 
coördinatie. Tijdens deze proefles wordt een introductie van de cursus gegeven. 
Er komen meerdere oefeningen, zowel op de stoel als staand, aan bod. De cursus 
is voor iedereen op leeftijd die de kans op vallen kleiner wil maken.
 

Onder leiding van een medewerker van Sportservice Heerhugowaard wandelen 
we een route door het park van Luna in Heerhugowaard. De wandeling van circa 
1 uur brengt u langs de mooie plekken in Stad van de Zon en het park van Luna. 
De wandeling start en eindigt bij De Mediaan. Na afloop is er de mogelijkheid 
om in De Mediaan een kopje koffie of thee te drinken. De medewerker van  
Sportservice Heerhugowaard is te herkennen aan de blauwe kleding.

In 2011 is het nieuwe pand van het Hoogheemraadschap aan de Bevelandseweg 
geopend (hoek West- en Zuidtangent). Aan de buitenzijde is al zichtbaar dat  
dit geen alledaags gebouw is. Bent u ook nieuwsgierig naar de binnenzijde?  
U wordt ontvangen met een kopje koffie/thee. Vervolgens krijgt u een korte  
presentatie over de achtergrond van het gebouw, de duurzaamheid en het  
flexwerken. Daarna krijgt u een rondleiding door het gebouw.
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats

29 OKTOBER
WOENSDAG
OCHTEND
10.00 - 11.00

Zumba Gold® € 2,00 Hugo-Oord,
Van Veenweg 15 

29 OKTOBER
WOENSDAG
MIDDAG
12.30 - 15.30

Mozaiken deel II Totaal  
€ 12,50,  
zie ook  
8 oktober

Wijkcentrum Mediaan, 
Brandpunt 1 

30 OKTOBER
DONDERDAG
OCHTEND
10.00 - 13.00

Koken voor en  
door ouderen  
met leerlingen  
van het J. Bosco  
(Aziatische keuken)

€ 2,00 Trinitas college
locatie J. Bosco,
Hectorlaan 7 

30 OKTOBER
DONDERDAG
MIDDAG
14.00 - 16.00

Kerstballen  
leren breien

€ 12,50  
inclusief wol 
en rond- 
breinaald

De Raatstede,
Dolomiet 2 

31 OKTOBER
VRIJDAG
OCHTEND
10.00 - 12.00

Afsluiting in  
JT bioscoop

Gratis JT Bioscoop,
Middenwaard 67 
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Korte Omschrijving

Bij Zumba® wordt op swingende muziek onder andere gewerkt aan het boven- 
en onderlichaam, de buikspieren, de taille en ook aan een goede conditie van uw 
longen, hart en bloedsomloop. Zumba Gold® is een speciaal programma om de 
beginselen onder de knie te krijgen. Het is ontwikkeld voor beginners, actieve 
senioren en alle andere deelnemers die speciale aanpassingen nodig hebben om 
een work-out te kunnen volgen.
IEDEREEN kan een work-out Zumba Gold® volgen. Het is echt een feest! Dit 
programma wordt gegeven door Vassilka Tchavkova,een officiële Zumba Gold® 
instructrice.

Vandaag gaat u uw vogelmozaïek afwerken en de voegen vullen. Op beide dagen 
krijgen de deelnemers thee, koffie en iets lekkers. Er worden geen spullen mee 
naar huis gegeven en er is geen restitutie van de eigen bijdrage mogelijk.

Een activiteit voor jong en oud, waar iedere keer door beide partijen van genoten 
wordt. Jong en oud genieten van het contact met elkaar en de samenwerking is 
verfrissend. In een prachtige keuken maken de deelnemers samen een warme 
maaltijd klaar. En het leukste …….? Na afloop samen gezellig eten. Let op: u kunt 
zich slechts voor één kookworkshop bij het J. Bosco opgeven.

Kom in de kerstsfeer door het breien van kerstballen. Dankzij het Noorse breiduo 
Arne & Carlos is het een rage geworden om zelf kerstballen te maken. De les 
wordt gegeven door Cora Gerla die u ook  voorziet van wol en rondbreinaald  
(die u mag houden).

Dankzij Stichting ’t Nut en de JT bioscoop kunnen we u de film “toen was geluk 
heel gewoon” aanbieden. Hiermee willen we de oktobermaand van de Waardse 
Senioren gezellig afsluiten. 
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ACN Apotheek Middenwaard
Arboretum
Bea Pols
Bowlingvereniging Heerhugowaard
Bowls Club Heerhugowaard
Buurthuis De Hoeksteen
Cisca & Evert Abspoel
Computerclub Heerhugowaard
Cool theater
Cor Gerla
De Waerd Bowling & Sportcafé
Esdégé Reigersdaal
Gemeente Heerhugowaard
Heerhugowaard a Life
Hoogheemraadschap
Horizon College
IVN (Bert van ’t Hull)

Jose Derogee
JT Bioscoop
Judith Bosman
De Mediaan (Stad van de Zon)
My HealthClub
PI Heerhugowaard Alkmaar,  
locatie Zuyder Bos
Praktijk Acu-Putten
Saskia van der Werff
Waardergolf
Stichting ’t Nut
Stichting GO MY TJALO (Zumba Gold®)
TheSign Creative Communication
Trinitas College, 
locatie Johannes Bosco
Wijkcentrum de Horst
en heel veel vrijwilligers!

De themamaand Waardse Senioren in Beweging wordt, naast de inzet van de 
initiatiefnemers, mede mogelijk gemaakt door:
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NOtItI es
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NOtItI es
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NOtItI es
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Contact 

De Pieter Raat Stichting
072 - 576 72 00

Kern8
072 - 514 31 43

Sportservice Heerhugowaard
072 - 576 38 80

Bibliotheek Kennemerwaard 
Heerhugowaard
072 - 576 48 00

MagentaZorg
072 - 57 53 600
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