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Voorwoord

Een multiculturele maand
U hoeft de tv maar aan te zetten of de 

krant open te slaan en u ziet of leest 

wel iets over de vluchtelingencrisis. 

Vluchtelingen die in slechte rubberen 

bootjes met veel te veel mensen de 

oversteek proberen te maken naar 

Europa met alle risico’s van dien. 

Gezinnen die met gevaar voor eigen 

leven op de vlucht zijn voor oorlog, 

geweld of onderdrukking in hun land. 

In Heerhugowaard vangen we, zoals u 

wellicht weet, ook vluchtelingen op in 

het asielzoekerscentrum aan de Van 

Noortwijklaan 2 in Heerhugowaard. 

Een plek waar u normaal gesproken 

niet komt tenzij u vrijwilliger bent in het 

vluchtelingenwerk. Waardse Senioren 

in Beweging gunt u daarom graag een 

kijkje in het asielzoekerscentrum. Er 

wordt o.a. uitgelegd hoe een procedure 

in zijn werk gaat. Over andere culturen 

gesproken: altijd al eens een moskee 

van binnen willen zien? Een plek waar 

u waarschijnlijk ook niet zo snel komt. 

De deuren worden speciaal voor de 

Waardse Senioren geopend.

We blijven nog even buiten de grenzen, 

want Schotland en Zuid-Amerika 

staan ook op het programma in de 

oktobermaand. Over beide landen kunt 

u een prachtige lezing bijwonen. Naast 

deze multiculturele activiteiten hebben  

 

 

we uiteraard ook gouwe ouwe zoals de 

seniorenleeskring, de computerclub 

of gewoon lekker koken voor en door 

ouderen op het Johannes Bosco. Ook 

heel multicultureel trouwens, want 

er wordt Italiaans en Scandinavisch 

gekookt. 

Het is weer veel te veel om op te 

noemen! We verwijzen u dan ook graag 

naar het gevarieerde programma maar 

willen u toch nog even attenderen op 

de activiteit “op de Gouden Koffie bij de 

burgemeester” op woensdag 5 oktober. 

Dé kans om met de burgemeester in 

gesprek te gaan, informatie te krijgen 

over Het Sociaal Plein en anderen 

te ontmoeten: het doel van Gouden 

Koffie! 

De Pieter Raat Stichting, Magentazorg, 

Bibliotheek Kennemerwaard, 

Sportservice Heerhugowaard 

en MET Welzijn Heerhugowaard 

hebben opnieuw en met veel 

plezier een prachtig gevarieerd 

activiteitenprogramma samengesteld. 

Graag tot ziens in oktober! 

Namens de projectgroep Waardse 

Senioren in Beweging,

Martine Bos,  

Coördinator
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PS. Wist u dat u ons ook kunt 

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.

Opening en sluiting
De opening van “Waardse Senioren in 

Beweging” op maandag 3 oktober vindt 

plaats in ontmoetingscentrum het 

Arboretum aan het Tamarixplantsoen 1.  

De maand wordt in beweging gezet 

door middel van een Keeztoernooi.  

Als sluitingsactiviteit organiseren 3e 

en 4e jaars leerlingen van het Trinitas 

College, locatie Johannes Bosco, een 

bingo in de aula van de school. Kijk voor 

meer informatie bij de activiteiten.

Inschrijven
Deelnemers van 2015 krijgen het 

boekje thuisgestuurd. De Waardse 

Senioren is na 10 jaar een begrip in 

Heerhugowaard. Houd er rekening mee 

dat het op de eerste inschrijfdag erg 

druk is en dat u even moet wachten. 

Er worden 30 minuten voor aanvang 

nummertjes uitgedeeld wegens grote 

belangstelling. Wij doen ons best om de 

wachttijden zo kort mogelijk te houden 

en u zo snel mogelijk in te schrijven. 

U kunt zich van dinsdag 13 tot en met 

vrijdag 16 september 2016 volgens 

onderstaand rooster inschrijven.  

En bedenk VOL = VOL! Wilt u iets echt 

niet missen? Neem dan geen risico en 

kom naar de eerste inschrijfdag. 

• Dinsdag 13 september 

13.30 - 15.30  

Bibliotheek, Parelhof 1A

• Woensdag 14 september 

10.00 - 12.00 

De Raatstede, Dolomiet 2

• Donderdag 15 september 

10.00 - 12.00 

De Raatstede, Dolomiet 2

• Vrijdag 16 september 

10.00 - 12.00 

De Raatstede, Dolomiet 2

Na 16 september is opgave alleen nog 
mogelijk op woensdagmiddag en  
vrijdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur 
in woonzorgcentrum De Raatstede.

Inschrijfvoorwaarden
• Inschrijven is verplicht voor alle 

activiteiten, ook als ze gratis zijn!

• Deelname aan de activiteiten is op 

eigen risico.

• De in het programmaboekje 

genoemde prijzen zijn per persoon.

• Per persoon moet een 

inschrijfformulier ingevuld worden. 

Kopieert u zo nodig het formulier voor 

de 2e persoon. 

• Voor activiteiten die twee keer worden  

aangeboden geldt dat u zich slechts voor  

één van de twee data kunt inschrijven. 

• Betaling dient vooraf bij inschrijving te 

gebeuren. 
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• 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 

door ons wordt afgelast. 

• Zonder geldig toegangsbewijs  

(kopie van uw inschrijfformulier) kan de 

toegang tot een activiteit geweigerd 

worden.

• Op vertoon van de Huygenpas 2016 

en uw legitimatie ontvangt u 50% 

korting op de deelnameprijs. Ook kunt  

u de MET bonnen t.w.v. € 20,- gebruiken!

• Mocht u onverwachts verhinderd 
zijn door b.v. 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 voor inwoners van 

de gemeente Heerhugowaard met 

een minimum inkomen. Met deze pas 

krijgen inwoners korting op bijvoorbeeld 

sporten, de bibliotheek en theater.  

De Huygenpas is in combinatie met  

een bonnenboekje te gebruiken.  

Deze waardebonnen kunt u op vertoon 

van uw pas inleveren bij de verschillende 

deelnemende organisaties. De Huygen-

pas is gratis. 

Meer informatie over de Huygenpas 

vindt u op www.haltewerk.nl

Huygenpas aanvragen 
U kunt het aanvraagformulier downloaden 

op www.haltewerk.nl. Het formulier print 

u uit en stuurt u ondertekend op naar: 

Halte Werk, Team Huygenpas,  

Postbus 8002, 1802 KA Alkmaar

Van Halte Werk krijgt u binnen 6 weken 

bericht of u de Huygenpas krijgt.

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.). Als Huygenpas houder 

mag u ook de waardebonnen van 

MET gebruiken (t.w.v. € 20,-) voor de 

activiteiten. 

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

3 OKTOBER  

MAANDAG

MIDDAG

13.30 - 16.00

Keeztoernooi  
(opening van  
de maand)

Gratis Arboretum,  

Tamarixplantsoen 1 

4 OKTOBER

DINSDAG

OCHTEND 

10.00 - 11.30

4 OKTOBER

DINSDAG

MIDDAG

14.00 - 15.30

5 OKTOBER

WOENSDAG

OCHTEND

10.00 - 11.30

Glowgolf

Kennismaken met 
elektrisch fietsen

Franse conversatie

€ 4,00

Gratis

€ 2,00

Glowgolf 

Heerhugowaard, 

Coolplein 9  

(ingang bowling dan 

naar de eerste etage) 

Stadsplein 

Heerhugowaard  

(voor het 

gemeentehuis) 

Bibliotheek

Kennemerwaard,

Parelhof 1a 

P R O G R A M M A  OV E R z I c H t  2 0 1 6
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Korte Omschrijving

De maand wordt vanmiddag in beweging gezet door middel van een gezellig 

Keeztoernooi van 3 rondes. Keezen is ontzettend leuk om te spelen. Het brengt 

de ouderwetse gezelligheid weer terug. De computer en tv blijven uit, wanneer u 

Keezen eenmaal in uw hart gesloten heeft. Houdt u er ook zo van? Schrijf u dan nu 

in voor het Waardse Senioren Keeztoernooi! U kunt als koppel inschrijven of als 
individu, dan koppelen wij u aan een speelpartner.

Kom in beweging bij Glowgolf Heerhugowaard waar u in een indoor setting 

ouderwets kunt mini-golfen in een nieuwerwets jasje. De zaal is prachtig versierd in 

het thema Halloween. Wat het weer ook doet deze dag, het is altijd aangenaam om 

hier een balletje te slaan. Deze ochtend wordt u ontvangen met een kopje koffie of 

thee en krijgt u een korte uitleg over het spel waarna u zelf aan de slag gaat en het 

parcours aflegt.

Ziet u ze ook moeiteloos langsfietsen maar heeft u de stap nog niet durven 

maken? Dan is dit het moment om het elektrisch fietsen eens uit te proberen. 

Onder de deskundige begeleiding van de medewerkers van de Fietsvoordeelshop 

(voorheen Vriend) stapt u deze middag op en ervaart u het gemak en plezier van 

trapondersteuning. Binnen in het gemeentehuis staat een kopje koffie of thee voor 

u klaar na de rit.

Doe mee aan Franse conversatie als u op een informele en gezellige manier Frans 

wilt spreken! In een groepje van maximaal 8 deelnemers krijgt u bij conversatie 

Frans de kans uw kennis van de Franse taal actief te gebruiken. Uw zelfvertrouwen 

om Frans te spreken zal vooruitgaan. De bijeenkomst wordt geleid door de heer 

Baud. Er wordt aandacht besteed aan uitspraak en waar nodig ook aan grammatica, 

maar de nadruk ligt op communicatie en spreekvaardigheid.
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats

5 OKTOBER

WOENSDAG

MIDDAG 

14.30 - 16.30

Op de Gouden  
Koffie bij de 
burgemeester

Gratis Gemeentehuis, 

Parelhof 1 

6 OKTOBER

DONDERDAG

OCHTEND

10.00 - 12.00

6 OKTOBER

DONDERDAG

MIDDAG

14.30 - 16.00

computerclub

Bowlen

€ 2,00

€ 6,50

incl. kopje 

koffie/thee

Buurthuis  

De Hoeksteen, 

Amatist 13

De Waerd  

Bowling & Sportcafé,

Coolplein 2 

P R O G R A M M A  OV E R z I c H t  2 0 1 6
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Korte Omschrijving

De burgemeester nodigt de Waardse Senioren persoonlijk uit in de Raadzaal voor 

een kopje “Gouden Koffie” en een praatje. Met Gouden Koffie creëren we Gouden 

Koffiemomenten. Koffie brengt gezelligheid. Een smaakvol en nuttig bewezen 

middel om mensen bij elkaar te brengen. Gouden Koffie is onderdeel van het 

Gouden Dagen programma bij lokale zorg- en welzijnsinstellingen in Nederland 

waaronder De Pieter Raat Stichting. Na de “Gouden Koffie” met de burgemeester 

in de Raadzaal, krijgt u een rondleiding langs Het Sociaalplein. U kunt hier terecht 

met vragen op het gebied van o.a. wonen, welzijn, zorg, vervoer en financiën.  

In verband met beperkte ruimte in de Raadzaal geldt vol= vol!

Leerzaam is de uitleg over de diverse mogelijkheden in het programma 

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 is er een presentatie over 

het maken van een CEWE-fotoboek. Dit is dezelfde software voor het maken 

van een fotoboek bij AH, Kruidvat, Etos,etc. Er is ook informatie over het gebruik 

van een tablet, skypen, video-en fotobewerking, dia’s scannen, videobanden 

overzetten op dvd, etc. U bent van harte welkom op de Computerclub, waar 

enthousiaste hobbyisten u die ochtend graag, onder het genot van een kopje 

koffie, met alle digitale zaken kennis willen laten maken.

In het bowlingcentrum van Heerhugowaard wordt u ontvangen door leden van 

Bowlingvereniging Heerhugowaard. Na een kopje koffie/thee worden groepjes 

gevormd die 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.

7



Wanneer Activiteit Kosten Plaats

7 OKTOBER

VRIJDAG 

OCHTEND

10.00 - 11.30

Lezing “Ontdek  
de geheimen van  
de Andes” (chili, 
Bolivia en Peru)

€ 3,00 Bibliotheek  

Kennemerwaard,  

Parelhof 1a

7 OKTOBER

VRIJDAG

MIDDAG

18.30 - 20.30 

9 OKTOBER

ZONDAG

MIDDAG

13.30 - 15.30

10 OKTOBER

MAANDAG

OCHTEND

10.00 - 11.30

Rondleiding  
gevangenis 
zuyder Bos

zandschilderij  
maken

Voetmassage

Gratis

€ 2,50

€ 4,00

Zuyder Bos,

Copernicusstraat 10 

Centrum 31, 

Bickerstraat 31 

Arboretum, 

Tamarixplantsoen 1 

P R O G R A M M A  OV E R z I c H t  2 0 1 6
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Korte Omschrijving

Beleef samen met Evert en Cisca Abspoel Zuid-Amerika en maak kennis met de 

indiaanse bevolking en de vele koloniale invloeden die het land rijk is. Een jeepsafari 

voert door het Andes gebergte en over de zoutvlakte van Uyuni. Indrukwekkende 

Incaruïnes markeren het landschap in Peru. Dit reisverhaal wordt aan de hand  

van digitale projectie verteld. Voor een voorproefje kunt u een kijkje nemen op  

www.lezingen-abspoel.nl

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. De toekomst van deze locatie is onzeker 

en sluiting dreigt. Wellicht is het de laatste kans om een kijkje te nemen. Let op: 
graag uw legitimatie bij de inschrijving tonen. Wij maken daar een kopie van. 

Tijdens het buurtcafé kunt u samen met de deelnemers van Centrum 31 werken 

aan een zandschilderij. Onder het genot van een lekker kopje koffie of thee maakt u 

iets prachtigs om mee naar huis te nemen.

Ontspanningsmassage kan in vele vormen gegeven worden. Voet/onderbeen is 

één van de vormen van ontspanningsmassage. Het is een fijne manier om even 

alles van u af te laten glijden en de hectiek van alle dag te vergeten. De massage 

zorgt voor een goede doorbloeding en afvalstoffen kunnen makkelijker afgevoerd 

worden. Heeft u regelmatig last van koude voeten dan is een voet/onderbeen 

massage erg prettig. We beginnen voor de massage met een warm voeten- 

bad 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

10 OKTOBER

MAANDAG

MIDDAG

14.30 - 15.30

Rondleiding 
Moskee Khalid 

Gratis Moskee Khalid,

Van Hellemontstraat 64 

11 OKTOBER

DINSDAG

OCHTEND

10.00 - 11.30

11 OKTOBER

DINSDAG 

MIDDAG

13.30 - 15.30

Workshop 
handmassage incl. 
handbadje

Kapper en manicure
verwenmiddag

€ 4,00

€ 2,00

Arboretum, 

Tamarixplantsoen 1 

Kapsalon 

Horizon College,

Umbriëllaan 2 

P R O G R A M M A  OV E R z I c H t  2 0 1 6

12 OKTOBER

WOENSDAG

OCHTEND

11.00 - 12.00

Senioren 
fitness 

€2,00 De Praktijk,

Van Loonstraat 1a 
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Korte Omschrijving

Moskee Khalid in Heerhugowaard opent speciaal voor De Waardse Senioren de 

deuren! Zo ziet u eens wat er gebeurt in dat prachtige gebouw, van binnen en van 

buiten. Laat u vooral de heerlijke thee na afloop van de rondleiding goed smaken. 

Ontspanningsmassage kan in vele vormen gegeven worden Hand/onderarm 

is één van de vormen van ontspanningsmassage. Het 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.

U wordt ontvangen in de sfeervolle salon van de afdeling Haarmode van het 

Horizon College. Er wordt gestart met een heerlijke wasmassage met verzorgende 

producten van L’Óreal. Tussentijds krijgt u een kopje koffie met wat lekkers uit 

eigen bakkerij. De kapsters verzorgen uw haar, watergolven of föhnen het in een 

door u gewenst model. Tijdens de behandeling krijgt u een handmassage en 

handverzorging. 

De Praktijk is een kleinschalige en sfeervolle sportschool waar deskundige 

begeleiding en uw doelstellingen centraal staan. Na een goede warming-up 

laat een instructeur u kennis maken met de verschillende mogelijkheden van 

de sportschool. Hierbij worden de fitnesstoestellen gebruikt, maar ook losse 

materialen. Altijd al eens kennis willen maken met een sportschool? Geef u dan  

op voor deze activiteit!
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats

12 OKTOBER

WOENSDAG

MIDDAG

14.00 - 16.30

Aziatisch koken  
met Bea Pols

€ 15,00 Arboretum, 

Tamarixplantsoen 1 

13 OKTOBER

DONDERDAG

OCHTEND

10.00 - 11.30

13 OKTOBER

DONDERDAG

MIDDAG

13.30 - 15.00

14 OKTOBER

VRIJDAG

OCHTEND

11.00 - 12.00

14 OKTOBER

VRIJDAG

MIDDAG

14.00 - 16.00

Presentatie  
E-books lenen bij  
de bibliotheek,  
hoe werkt dat?

Dru Yoga

Rondleiding Asiel 
zoekers centrum

Rondleiding 
en presentatie 
Sterrenwacht

Gratis

€ 2,00

Gratis

€ 2,00 

Bibliotheek

Kennemerwaard,

Parelhof 1a 

HAL Trade Center, 

Ingang C,

Bevelandseweg 160 

AZC,  

Van Noortwijklaan 2 

Sterrenwacht Saturnus, 

Van Veenweg 98 

P R O G R A M M A  OV E R z I c H t  2 0 1 6
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Korte Omschrijving

Op een gezonde manier maken we onder leiding van voedingscoach Bea Pols een 

voorgerecht, noedels, sushi en een Oosters nagerecht. Daarna gaan we aan tafel 

om het gemaakte te proeven. Alle recepten krijgt u mee. De kookworkshop is niet 

geschikt voor mensen met een notenallergie.

Als lid van de bibliotheek kunt u tegenwoordig ook kiezen uit meer dan 10.000 

digitale boeken om te lezen op uw computer, tablet of e-reader. De bibliotheek 

begrijpt dat het best ingewikkeld kan zijn om met digitaal lezen te starten. Tijdens 

de presentatie wordt stap voor stap uitgelegd via afbeeldingen op een groot 

scherm (voor ieder apparaat) hoe u dit kunt doen. Kunt u ook na de presentatie nog 

wel wat hulp gebruiken? Kom dan donderdagmiddag 13 oktober naar het speciale 

e-books inloopspreekuur waar u met uw specifieke vragen terecht kunt.

Dru Yoga is een zachte, vloeiende vorm van yoga die voor bijna iedereen geschikt is, 

ook als u lichamelijke klachten heeft. Dru Yoga is ontspannen bewegen binnen de 

mogelijkheden van uw lichaam. Yoga kan helpen te ontspannen, leniger te worden, 

meer energie te krijgen en rugklachten te verminderen. U volgt een les die bestaat 

uit een opwarming, vloeiende series/houdingen, ademhalingsoefeningen/

meditatie en tot slot een diepe ontspanning.

Altijd al eens willen zien hoe het eraan toe gaat in een asielzoekerscentrum?  

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) geeft u de kans om eens te 

komen kijken. Voor u de mogelijkheid om u alles te laten vertellen over het reilen  

en zeilen in een opvanglocatie.

Vanmiddag krijgt u een rondleiding door de Sterrenwacht met een bezoek aan het 

observatorium. Met helder weer is er de mogelijkheid tot het kijken naar de zon 

door de speciale zonnetelescoop die hier staat. Aansluitend is er een presentatie 

waarin we met elkaar een virtuele reis langs de zon en alle planeten, de manen en 

de dwergplaneten maken. Het belooft een interessante middag te worden!
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats

Noteer vast in uw agenda dat op zondagochtend 16 oktober ouderen die beperkt 

zijn in hun uitgaansmogelijkheden weer van harte welkom zijn bij het “Familie 
Koper Gouden Dagen concert” van het Noord Hollands Ouderen Orkest in Cool. 

Velen weten al uit ervaring dat het concert een prachtige muzikale sensatie is. 

17 OKTOBER

MAANDAG

OCHTEND

10.00 - 11.30

17 OKTOBER

MAANDAG 

MIDDAG

13.30 - 15.00

18 OKTOBER

DINSDAG 

OCHTEND

11.00 - 12.00

Rondleiding  
apotheek

Bezoek aan 
zintuigentuin

Latin solo

Gratis

€5,00

€ 5,00

ACN Apotheek 

Centrumwaard, 

Van Hellemondtstraat 1 

Zintuigentuin,

Beukenlaan 17 

Dansschool Biersteker,

Industriestraat 8 

P R O G R A M M A  OV E R z I c H t  2 0 1 6
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Korte Omschrijving

KAARtEN VOOR DEzE VOORStELLING zIJN NIEt VIA DE WAARDSE 
SENIOREN VERKRIJGBAAR, MAAR KOMEN IN SEPtEMBER BEScHIKBAAR. 
HOUD DE LOKALE KRANt HIERVOOR IN DE GAtEN EN MIS HEt NIEt. 

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 krijgt u 

een kijkje achter de schermen.

Wandelen tussen de herfsttinten in de ZinTUIgeN. Een schitterende, enorm 

grote tuin in Engelse cottage sfeer. Met een ommuurde tuin alsof u in een 

kloostertuin loopt en zelfs in het groen verstopt een zelfgemaakt Mariakapelletje! 

De geheime tuin laat haar geheimen zien en ook al zijn de borders op hun 

retour, dan zelfs zijn ze prachtig! Het kan vochtig zijn dus doe laarzen of goede 

wandelschoenen aan en neem eventueel een paraplu mee. Het bezoek gaat door 

bij alle weersomstandigheden. Kom genieten van deze paradijselijk mooie tuin. We 

verzamelen bij de ingang van de tuin. De tuin is niet geschikt voor de rolstoel.

Zin om te dansen op lekkere ritmische Latin muziek? Dan is deze activiteit iets 

voor u! U leert een kleine choreografie op swingende muziek waarin o.a. de dansen 

chachacha, salsa en samba worden verwerkt. Bij Latin solo danst u zonder partner.
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats

18 OKTOBER  

DINSDAG 

MIDDAG 

14.00 - 15.30

Informatiemiddag  
over digitale privacy

Gratis Bibliotheek

Kennemerwaard,

Parelhof 1a 

19 OKTOBER

WOENSDAG

OCHTEND

10.00 - 12.00

19 OKTOBER

MIDDAG

WOENSDAG

14.00 - 16.30

20 OKTOBER

DONDERDAG

OCHTEND

10.00 - 12.00

Weerbaarheids-
training 

Film kijken:  
De 100-jarige Man  
Die Uit Het Raam  
Klom En Verdween

Natuurwandeling 
door de Waarderhout

€ 2,00

€ 5,00

€ 2,00 

Arboretum, 

Tamarixplantsoen 1 

Filmhuis  

CineCentrum 31,

Bickerstraat 31 

Verzamelen bij ingang 

Waarderhout aan de 

Rustenburgerweg

(vanaf de Oosttangent  

na 200 meter links) 

P R O G R A M M A  OV E R z I c H t  2 0 1 6
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Korte Omschrijving

Iedereen gebruikt Google en veel mensen hebben een Facebookprofiel, maar 

wat gebeurt er met uw gegevens? Wie kan er eigenlijk allemaal bij? Waar gaat 

informatie over u naar toe en hoe heeft u zelf invloed op bescherming van uw 

digitale privacy? Zonder dat we het weten is onze digitale privacy in het geding. 

Ongemerkt geven we derden allerlei inkijkjes in ons surf-, koop- en kijkgedrag. 

Op deze middag krijgt u o.a. antwoorden op de volgende vragen: Ik heb toch niets 

te verbergen? Kan ik online mijn privacy beschermen? Ik wil een app downloaden. 

Waar moet ik op letten? Hoe maak ik een sterk wachtwoord? De presentatie 

wordt gegeven door Jeanette Dobbelaar, informatiespecialist van Bibliotheek 

Kennemerwaard.

Jolan Schalekamp verzorgt al jaren weerbaarheidstrainingen in Heerhugowaard. 

Op deze interactieve ochtend, waarin kennis en oefeningen elkaar afwisselen, 

leert zij u een aantal basisbeginselen. Een effectieve manier om u bewust te 

maken wat houding en gedrag doen in sociale interactie. U voelt zich in korte tijd 

zelfverzekerder! Een eventuele fysieke beperking is geen belemmering om mee te 

doen aan deze ochtend.

Allan wordt honderd en dat wordt groots gevierd in het bejaardentehuis, maar  

de jarige krijgt het op zijn heupen en vertrekt kort voordat het feest losbarst.  

De tijd die hem rest kan hij beter besteden; hij klimt uit het raam en verdwijnt.  

Allan begint aan een roadtrip waarbij hij van het ene in het andere avontuur terecht 

komt. Tegelijkertijd passeren de memorabele momenten uit zijn leven én die 

van de twintigste-eeuwse geschiedenis de revue. Gebaseerd op de gelijknamige 

bestseller van Jonas Jonasson.

Twee IVN-natuurgidsen leiden u door het bos, waarbij ook over enkele struinpaden  

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! De opbrengst van deze wandeling wordt gebruikt voor de 

realisering van een pluktuin. 17



Wanneer Activiteit Kosten Plaats

20 OKTOBER 

DONDERDAG

MIDDAG 

14.00 - 15.00

Interactieve lezing 
valpreventie

Gratis Arboretum, 

Tamarixplantsoen 1 

21 OKTOBER

VRIJDAG

OCHTEND

10.00 - 11.00

21 OKTOBER

VRIJDAG

MIDDAG

14.00 - 15.00

23 OKTOBER

ZONDAG  

MIDDAG

13.30 - 15.30

Rondleiding 
Sportcomplex  
De Meent 

Rondleiding  
Stedelijk  
Museum

Herfststukje  
maken

Gratis

Deelnemer 

verzorgt zelf 

entreebewijs 

van museum 

€ 2,50 

Terborchlaan 301, 

Alkmaar 

Stedelijk Museum

Alkmaar,

Canadaplein 1,

Alkmaar 

Centrum 31, 

Bickerstraat 31 

P R O G R A M M A  OV E R z I c H t  2 0 1 6
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Korte Omschrijving

Wilt u weten wat u kunt doen om vallen te voorkomen? Medewerkers van De Pieter 

Raat Stichting verzorgen voor en samen met u een interactieve lezing over vallen. 

Het voorkomen van een val wordt ook wel valpreventie genoemd. Tijdens deze 

lezing leert u veel over valpreventie. Wat is het? Wat zijn de gevolgen van een val? 

En wat kan ik er aan doen? U leert ook wat het risico op vallen vergroot en wat u dus 

mogelijk misschien maar beter kunt laten. Komt u ook in beweging en langs bij onze 

lezing? Want u wilt toch niet vallen? Zo zorgen we er samen voor dat u minder valt 

en zeker op de been blijft!

Begin februari 2016 is het gloednieuwe sportcomplex De Meent in Alkmaar 

geopend. Een hypermodern sportcentrum voor amateurs én topsporters. 

Sportcomplex De Meent heeft niet alleen een ijsbaan van 400 meter, maar ook 

vijf verschillende sportzalen, paramedische ruimtes, winkelruimtes, horeca en 

kantoorruimtes. Verder kunnen er evenementen en concerten worden gehouden. 

Neem een kijkje en u zult onder de indruk zijn van dit fantastische complex.

Maak kennis met de hoogtepunten van de collectie van het Stedelijk Museum 

Alkmaar. U krijgt een rondleiding van een professionele gids langs de cultuur-

historische en kunsthistorische topstukken van het museum. Na de rondleiding 

kunt u het museum op eigen kracht verder ontdekken. De gids wordt betaald door 

de “Waardse Senioren in beweging” maar u moet zelf voor een toegangskaartje 

zorgen. Museumkaarthouders hebben gratis toegang. Pas 65+ betalen € 6,00. 

Volwassenen betalen € 10,00. Verzamelen in de hal van het museum, een kwartier 

voor aanvang van de rondleiding.

Tijdens het Buurtcafé kunt u samen met de deelnemers van Centrum 31 werken 

aan een herfststukje. Met een lekker kopje koffie of thee maakt u iets prachtigs om 

mee naar huis te nemen.
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats

24 OKTOBER

MAANDAG

OCHTEND

10.00 - 11.30

Schrijfworkshop
door Annek Groot,
stadsdichter van 
Heerhugowaard

2,00 Bibliotheek

Kennemerwaard,

Parelhof 1a 

24 OKTOBER

MAANDAG

MIDDAG

19.30 - 21.00

25 OKTOBER

DINSDAG

OCHTEND

10.00 - 13.00

25 OKTOBER 

DINSDAG

MIDDAG 

14.00-16.00

Rondleiding 
crematorium

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

Intuïtief  
schilderen

Gratis

€ 2,00

€ 15,00

Crematorium

Waerdse Landen,

Krusemanlaan 5 

Trinitas College

locatie J. Bosco,

Hectorlaan 7 

Bibliotheek

Kennemerwaard,

Parelhof 1a 

P R O G R A M M A  OV E R z I c H t  2 0 1 6
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Korte Omschrijving

Deze morgen ontmoet u de Stadsdichter van Heerhugowaard. Met Annek Groot 

kunt u lezen en schrijven. In deze workshop gaat u belevenissen uit uw leven 

beschrijven op een creatieve manier. Neemt u daarom een foto of voorwerp 

met een verhaal mee of iets wat u al eens opgeschreven heeft. Een gedicht of 

een stukje tekst. Aan het eind van de workshop zult u verrast zijn over uw eigen 

schrijfkunst. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Pen en papier liggen voor u klaar.  

En natuurlijk draagt Annek haar eigen werk voor.

Bent u nieuwsgierig wat zich achter de schermen van een crematorium afspeelt?  

U bent van harte welkom om op een laagdrempelige manier een kijkje te nemen. 

De medewerkers leiden u graag rond en beantwoorden al uw vragen. Natuurlijk 

staat er ook een kopje koffie voor u klaar.

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.

Een kennismaking met acrylverf en doek om op ongedwongen wijze te ontdekken 

dat er meer kleur in u zit dan u dacht. Lekker met een spatel, kwast of zelfs uw 

vingers schilderen. Wel of geen ervaring maakt niet uit omdat u vanuit uw hart 

schildert met een beetje hulp van uw hoofd. Voor iedereen geldt: twee uur lekker 

bezig zijn en met een onverwacht, verrassend resultaat naar huis gaan! Deze 

workshop wordt geven door Hil Buitenwerf, Creatief, - Intuïtief en Natuurcoach.
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats

26 OKTOBER

WOENSDAG

OCHTEND

10.00 - 12.00

Eenmalige  
senioren leeskring

€ 2,00 Bibliotheek

Kennemerwaard,

Parelhof 1a 

26 OKTOBER

WOENSDAG

MIDDAG

14.00 - 15.30

27 OKTOBER

DONDERDAG

OCHTEND

10.00 - 11.30

Schotland
Filmlezing

Rondleiding  
Regionaal
Archief

€ 3,00

€ 3,00

Bibliotheek

Kennemerwaard,

Parelhof 1a 

Regionaal Archief

Alkmaar,

Bergerweg 1,

Alkmaar 

P R O G R A M M A  OV E R z I c H t  2 0 1 6
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Korte Omschrijving

Begin oktober krijgen de deelnemers aan deze eenmalige leeskring het boek 

“Oorlog en Terpentijn” van Stefan Hertmans te leen om dit op 26 oktober samen 

met anderen te bespreken onder leiding van Marian Visser, medewerker van 

Bibliotheek Kennemerwaard. Het verhaal van een kleine held in de Grote oorlog 

die ervan droomde kunstenaar te worden. Vlak voor zijn dood in de jaren tachtig 

van de vorige eeuw gaf de grootvader van Stefan Hertmans zijn kleinzoon een 

paar volgeschreven oude cahiers. Jarenlang durfde Hertmans de schriften niet te 

openen - tot hij het wél deed en onvermoede geheimen vond. Het leven van zijn 

grootvader bleek getekend door zijn armoedige kinderjaren in het Gent van voor 

1900, door gruwelijke ervaringen als frontsoldaat in de Eerste Wereldoorlog en 

door een jong gestorven grote liefde. In zijn verdere leven zette hij zijn verdriet om 

in stille schilderkunst. Stefan Hertmans’ jarenlange fascinatie voor zijn grootvaders 

leven bracht hem uiteindelijk tot het schrijven van deze aangrijpende roman.

Schotland, de meest noordelijk gelegen regio van het Verenigd Koninkrijk 

en bekend van Loch Ness, kilts, doedelzakken en whisky. Maar ook het dunst 

bevolkte, meest onherbergzame gebied van het Koninkrijk met overweldigend 

natuurschoon. Mevrouw Hoogerhuis neemt u bij deze filmlezing mee op reis door 

het mysterieuze Schotland.

Het Regionaal Archief is dé bewaarplaats van cultuurhistorie in de regio. Ook uit  

Heerhugowaard bewaren we unieke archiefstukken, mooie oude foto’s, interessante  

(historische) boeken en genealogische bronnen waarmee u een blik kunt werpen 

in het leven van Heerhugowaarders in vroegere tijden. De rondleiding in het archief 

voert u door het normaal ontoegankelijke depot en onder andere langs speciaal 

voor u geselecteerd beeldmateriaal, boeken en archieven van families, bedrijven, 

verenigingen en kerken. We tonen u stukken die opvallend of zeldzaam zijn, 

kenmerkend voor Heerhugowaard of een boeiend verhaal of anekdote hebben. 

Voorafgaand aan de rondleiding geven we ook een korte introductie over het 

werk, de collecties en hoe u hierin zoekt. Hierdoor kunt u na de rondleiding op de 

website zelf speuren naar eigen interesses als voorouders, geboortehuis, school, 

krantenartikel of uitleenbare boeken uit onze uitgebreide bibliotheekcollectie.
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats

27 OKTOBER

DONDERDAG

MIDDAG

13.00 - 15.00

28 OKTOBER

VRIJDAG

OCHTEND

10.00 - 13.00

28 OKTOBER

VRIJDAG

MIDDAG 

14.00 - 16.00 

Fifty Fit

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

Bingo

€ 2,00

€ 2,00 

€ 3,50

Zwembad Waardergolf,

Beukenlaan 1b 

Trinitas College

locatie J. Bosco,

Hectorlaan 7 

Trinitas College

Locatie J. Bosco

Hectorlaan 7 

P R O G R A M M A  OV E R z I c H t  2 0 1 6
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Korte Omschrijving

Op donderdagmiddag is het recreatiebad van de Waardergolf geopend voor 50- 

plussers. Om 13.00 uur start u met een les Fifty Fit. Gediplomeerde zwemonderwijzers 

bieden u gevarieerde bewegingen in het water, op uw eigen niveau. 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 een Fifty Fit les. Bij deze zwemactiviteit is een kopje 

koffie inbegrepen. Let op: deze activiteit is alleen voor mensen die nog niet 
regulier deelnemen aan Fifty Fit.

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.

Deze middag staat vooral in het teken van gezelligheid. We gaan met een bingo de 

activiteitenmaand op een leuke en ontspannen manier afsluiten. Leerlingen van  

het Johannes Bosco verzorgen de middag en ontvangen u met een hapje en een 

drankje.
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AcN Apotheek centrumwaard
Annek Groot, stadsdichter
Arboretum
Azc Heerhugowaard / cOA
Bea Pols, voedingscoach
Bowlingvereniging Heerhugowaard
Buurthuis De Hoeksteen
centrum 31
cisca & Evert Abspoel
computerclub Heerhugowaard
crematorium Waerdse Landen
Dansschool Biersteker
Dhr Baud, Franse conversatie
De Praktijk
De Waerd Bowling
Dru Yoga Heerhugowaard
Fietsvoordeelshop (voorheen Vriend)
Filmhuis cinecentrum 31
Gemeente Heerhugowaard

Glowgolf Heerhugowaard
Hil Buitenwerf, creatief coach
Horizon college (kapsalon
IVN (Bert van ’t Hull)
Jolan Schalekamp
Jose Booms massages
Marian Visser
Mevrouw Hoogerhuis
Moskee Khalid
PI Heerhugowaard Alkmaar,  

locatie zuyder Bos
Regionaal Archief
Het Sociaalplein
Sterrenwacht Saturnus
theSign Merkenbouwer
trinitas college, locatie J. Bosco
zwembad Waardergolf

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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Notities
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contact 

De Pieter Raat Stichting
072 - 57 67 200 

Sportservice Heerhugowaard
072 - 57 63 880

Bibliotheek Kennemerwaard 
Heerhugowaard
072 - 57 64 800

Magentazorg
072 - 57 53 600

MEt Welzijn Heerhugowaard
088 - 88 76 971

colofon

Eindredactie
Martine Bos

Redactieadres
De Pieter Raat Stichting 

Martine Bos

m.bos@dprs.nl

072 - 57 67 200 

Vormgeving
TheSign Merkenbouwer

Oplage
1750
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