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Voorwoord

Wie jarig is trakteert!

Hoera, Waardse Senioren in Beweging 

bestaat 10 jaar! Een goede reden om te 

trakteren! Ons jubileum vieren we graag 

met iedereen die de afgelopen 10 jaar een 

bijdrage heeft geleverd aan ons succes. U 

bent daarom van harte uitgenodigd om op 

donderdag 1 oktober om 15.00 uur een 

optreden bij te wonen van de Senioren 

Rockschool in theater Cool. De toegang is 

(uiteraard) gratis! Burgemeester Han ter 

Heegde opent de maand en de stadsdichter 

heeft een speciaal gedicht in petto.

Aan de wieg van de participatie-

samenleving

Waardse Senioren in Beweging is 10 jaar 

geleden geïnitieerd door De Pieter Raat 

Stichting, Bibliotheek Kennemerwaard 

en destijds Wonen Plus Heerhugowaard 

met ondersteuning van de gemeente 

Heerhugowaard. Het doel was om ouderen 

letterlijk en figuurlijk meer in beweging te 

krijgen, waardoor er minder eenzaamheid 

zou zijn. Een mooie constatering om te 

zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. 

Mensen die elkaar uit het oog zijn verloren, 

komen elkaar weer tegen. Eigenlijk 

waren we 10 jaar geleden al bezig met de 

participatiesamenleving. 

Na 10 jaar een begrip

We zijn trots dat we in de afgelopen 10 jaar 

een niet meer weg te denken begrip zijn 

geworden in Heerhugowaard. Dat hebben 

we te danken aan ondersteuning  van de 

gemeente Heerhugowaard, initiatiefnemers, 

sponsoring,  deelnemers en de (vrijwillige) 

inzet van mensen en organisaties die de 

activiteiten organiseren, veelal tegen 

kostprijs en in sommige gevallen zelfs gratis. 

Wie jarig is krijgt ook cadeaus

De Junior Kamer Heerhugowaard (JCI) 

heeft de Waardse Senioren in Beweging 

aangenaam verrast met een prachtig 

cadeau! Vanuit een deel van de opbrengst 

van de Heerhugowaard City Run die dit 

voorjaar werd georganiseerd, is een online 

boekingssysteem ontwikkeld. Hierdoor 

kunnen we u sneller inschrijven voor de 

activiteiten dan voorheen. Dus verwachten 

we minder lange wachttijden tijdens de 

eerste inschrijfdag.  In de toekomst kunt u 

zich online inschrijven.

We hebben onszelf ook nog een cadeautje 

gegeven, namelijk een nieuwe frisse omslag 

met een knipoog naar vroeger! 

De Pieter Raat Stichting, Magentazorg, 

Bibliotheek Kennemerwaard, Sportservice 

Heerhugowaard en MET hebben opnieuw 

en met veel plezier een prachtig gevarieerd 

activiteitenprogramma samengesteld. Voor 

elk wat wils. 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 de “Waardse Senioren in 

Beweging” op 1 oktober heeft dit jaar een 

feestelijk tintje. In theater Cool krijgt u een 

spetterend optreden van de Senioren 

Rockschool. Voorafgegaan door een 

officiële opening door de burgemeester 

en een door de stadsdichter speciaal 

voor de Waardse Senioren geschreven en 

voorgedragen gedicht.

Als sluitingsactiviteit zijn wij verheugd u op 

31 oktober een mooie documentaire aan te 

bieden over Alice, een zorgrobot. Hoe ziet 

de  toekomst er uit en wat kunnen robots 

tegen die tijd voor ons betekenen? Kijk voor 

meer informatie bij de activiteit.

Inschrijven

Inmiddels is de Waardse Senioren een 

begrip in Heerhugowaard en nemen de 

inschrijvingen jaarlijks toe. Houd er rekening 

mee dat het op de eerste inschrijfdag 

erg druk is en dat u even moet wachten. 

We verwachten dat het sneller gaat dan 

voorgaande jaren omdat we een nieuw en 

efficiënt boekingssysteem hebben. Wij doen 

in ieder geval  ons best om de wachttijden zo 

kort mogelijk te houden en u zo snel mogelijk 

in te schrijven. 

U kunt zich van dinsdag 8 tot en met vrijdag 

11 september 2015 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 8 september 

13.30 - 15.30 

Bibliotheek, Parelhof 1A

• Woensdag 9 september 

10.00 - 12.00 

De Raatstede, Dolomiet 2

• Donderdag 10 september 

10.00 - 12.00 

De Raatstede, Dolomiet 2

• Vrijdag 11 september 

10.00 - 12.00 

De Raatstede, Dolomiet 2

Na 11 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 inschrijfformulier 

ingevuld worden. 

• 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. 

• 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 2015 en uw 

legitimatie ontvangt u 50% korting op de 

deelnameprijs.

• 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 een initiatief van 

de gemeente Heerhugowaard in 

samenwerking 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 aanmerking 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.). Als Huygenpas 

houder mag u ook de waardebonnen van 

MET gebruiken (t.w.v. € 20,00) 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 Korte Omschrijving

1 OKTOBER 

DONDERDAG

MIDDAG

15.00 - 17.00

Opening Gratis Theater Cool,

Coolplein 1 

Wie jarig is trakteert! Waardse Senioren in Beweging bestaat  dit jaar 10 jaar en dit vieren 

we met een spetterend optreden van de Senioren Rockschool Heerhugowaard in Theater 

Cool. Graag nodigen wij alle Waardse Senioren uit om dit jubileum met ons mee te vieren. 

Stadsdichter Annek Groot heeft speciaal voor deze gelegenheid een gedicht geschreven en 

burgemeester Han ter Heegde opent de oktobermaand. Het belooft een speciale middag te 

worden! Het optreden wordt u gratis aangeboden, drankjes zijn voor eigen rekening.

2 OKTOBER

VRIJDAG

OCHTEND 

10.00 - 13.00

2 OKTOBER

VRIJDAG

MIDDAG

14.30 - 16.30 

5 OKTOBER

MAANDAG

OCHTEND 

10.00 - 11.30

Koken voor en door  

ouderen met  

leerlingen van het  

J. Bosco  

(Italiaanse keuken) 

Vandaag vieren we de 

Nationale Ouderendag!  

Misschien gaat uw wens  

wel in vervulling…!

Engelse Conversatie 

€ 2,00 

Gratis

€ 2,00

Trinitas College

locatie J. Bosco,

Hectorlaan 7

Heerhugowaard 

Bibliotheek  

Kennemerwaard,  

Parelhof 1a

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.

Eén dag per jaar worden er duizenden wensen van ouderen in vervulling gebracht! In 2015 

vieren we Nationale Ouderendag op vrijdag 2 oktober. Noteer deze datum alvast in uw 

agenda! Heeft u een wens? Dan kunt u het wensenformulier achterin dit boekje inleveren op 

de 1e  inschrijfdag (dinsdag 8 september) in het gemeentehuis. Iet van den Berg, coördinator 

Nationale Ouderendag Heerhugowaard, gaat uit de ingeleverde formulieren  twee wensen 

selecteren die op deze dag in vervulling zullen gaan.

Doe mee aan Coffee, Cake and Conversation als u op een informele en gezellige manier 

Engels wilt spreken! In een groepje van maximaal 8 deelnemers krijgt u bij Coffee, Cake 

and  Conversation de kans uw Engels actief te gebruiken. Uw zelfvertrouwen om Engels 

te spreken zal vooruitgaan. De bijeenkomst  wordt geleid door Debbie en Clary van Clarity 

English Language Services. Er wordt aandacht besteed aan uitspraak en waar nodig ook aan 

grammatica, maar de nadruk ligt op communicatie en spreekvaardigheid.

P R O G R A M M A  OV E R Z I C H T  2 0 1 5
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats Korte Omschrijving

5 OKTOBER

MAANDAG 

MIDDAG

14.00 - 16.00

Lezing Vietnam  

door Ciska en Evert  

Abspoel

€ 2,00 Bibliotheek  

Kennemerwaard,  

Parelhof 1a 

Vietnam, een land met een zeer bewogen geschiedenis. We trekken van de hoofdstad Hanoi 

in het noorden naar Ho Chi Minhstad (Saigon) in het zuiden. Vietnam is een intrigerend 

land met boeiende steden, tempels en pagodes. Tegenwoordig zijn oude religies weer 

aan het terugkeren. Heel apart is het kleurrijke tempelcomplex van Cao Dai. Het land kent 

talloze dorpjes van boeren en vissers, prachtige landschappen en last but not least een zeer 

vriendelijke bevolking.

6 OKTOBER

DINSDAG 

OCHTEND

10.00 - 12.00 

6 OKTOBER

DINSDAG

MIDDAG 

13.30 - 15.30 

7 OKTOBER

WOENSDAG 

OCHTEND

10.00-11.30

Kennismaken  

met social media

Kapper en manicure

verwenmiddag 

Rondleiding Hortus 

Alkmaar

(voorheen VSM tuinen)

€ 2,00

€ 2,00

€ 5,00 

Bibliotheek 

Kennemerwaard,  

Parelhof 1a

Kapsalon 

Horizon College,

Umbriellaan 2

Stichting Hortus Alkmaar,

Berenkoog 37

1822 BH Alkmaar

De ontwikkelingen in de media gaan zo snel, en er valt zoveel te ontdekken. Social media 

zoals YouTube, Facebook, Spotify en Twitter: u heeft er vast wel eens van gehoord, maar  

wat kunt u ermee? Termen als hacken, phishing en virussen, wat houden die in? En wat  

kan je met een Apple Watch, wat is precies een drone? Tijdens deze presentatie over de 

moderne media door Marian Lerchbaumer maakt u kennis met deze ontwikkelingen en is  

er gelegenheid om vragen te stellen.

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. 

Let op: u kunt zich slechts voor één verwenmiddag inschrijven.

Een rondleiding in  Hortus Alkmaar is vooral genieten. Samen met een deskundige gids 

maakt u een wandeling door de kruidentuin. U loopt langs verschillende thematuinen, 

zoals een rotstuin, een bijentuin en een eetbare tuin, door een heembos en langs mooie 

waterpartijen. De gids vertelt u alles wat u weten wilt over de planten, de vlinders en de 

vogels die u ziet, maar ook over de geschiedenis van de tuin. Verzamelen om 9.55 uur bij de 

ingang van de Hortus.

P R O G R A M M A  OV E R Z I C H T  2 0 1 5
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats Korte Omschrijving

7 OKTOBER

WOENSDAG 

MIDDAG

14.30 - 15.30

In Balans -  

Valpreventie

€ 2,00 Hugo-Oord,

Van Veenweg 15

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 worden oefeningen 

zowel op de stoel als staand aangeboden en er komt ook een stukje theorie aan bod. De 

cursus is voor iedereen op leeftijd die de kans op vallen kleiner wil maken. 

8 OKTOBER

DONDERDAG 

OCHTEND

10.00 - 12.00

8 OKTOBER

DONDERDAG

MIDDAG 

13.00 - 15.00

9 OKTOBER

VRIJDAG 

OCHTEND

10.00 - 11.00 

Computerclub

Fifty Fit

Senioren fitness

€ 2,00 

€ 2,00

€ 2,00

Buurthuis De Hoeksteen, 

Amatist 13

Zwembad Waardergolf,

Beukenlaan 1b

FM+ Healthclub,

Van Loonstraat 1a 

Verrassend voor u en zeker ook 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 krijgt u veel extra’s mee over werken met 

kleuren, lettertypes 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. 

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 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 een Fifty Fit les mee te 

doen. Bij deze zwemactiviteit is een kopje koffie inbegrepen.

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

FM+ Healthclub 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 FM+ Healthclub. 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!

P R O G R A M M A  OV E R Z I C H T  2 0 1 5
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats Korte Omschrijving

9 OKTOBER

VRIJDAG 

AVOND

18.30 - 20.00 

Rondleiding  

gevangenis 

Zuyder Bos

Gratis Zuyder Bos,

Copernicusstraat 10

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: graag uw legitimatie bij de inschrijving tonen. Wij maken daar een kopie van. 

12 OKTOBER

MAANDAG 

OCHTEND

10.00 - 11.30

12 OKTOBER

MAANDAG 

MIDDAG

14.00 - 15.30

13 OKTOBER

DINSDAG 

OCHTEND

10.00 - 10.30

Rondleiding  

apotheek

Workshop  

voetmassage  

incl. voetbadje

Korte wandeling door  

de Heemradenwijk

Gratis

€ 4,00

Gratis

ACN Apotheek  

Centrumwaard, 

Van Hellemondtstraat 1

Appartementen-

complex Magnolia,

Hortensialaan 14

Verzamelen bij  

Centrum 31,  

Bickerstraat 31

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.

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

vormen van ontspanningsmassage en 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 

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.

Samen met een medewerker van Sportservice Heerhugowaard wandelt u een route door de 

Heemradenwijk. De wandeling van circa 30 minuten brengt u langs de speciaal aangelegde 

mozaïekroute. De wandeling start en eindigt bij Centrum 31. Na afloop is er de mogelijkheid 

hier een kopje koffie of thee te drinken (op eigen kosten). De medewerker van Sportservice 

Heerhugowaard is te herkennen aan de limegroene jas. Scootmobiel of rollator kan ook mee! 

P R O G R A M M A  OV E R Z I C H T  2 0 1 5

13 OKTOBER

DINSDAG 

MIDDAG

13.30 - 15.30 

Kapper en manicure

verwenmiddag

€ 2,00 Kapsalon 

Horizon College,

Umbriellaan 2

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.

Let op: u kunt zich slechts voor één verwenmiddag inschrijven.
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats Korte Omschrijving

14 OKTOBER

WOENSDAG 

OCHTEND

10.00 - 11.30

Glowgolf € 4,00 Glowgolf Heerhugowaard, 

Coolplein 9  

(ingang bowling dan  

naar de eerste etage)

Bij Glowgolf Heerhugowaard kunt u in een indoor setting ouderwets minigolfen in een 

nieuwerwets jasje. De zaal is prachtig versierd voor het thema Halloween en 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.

14 OKTOBER

WOENSDAG

MIDDAG 

14.00 - 15.30

15 OKTOBER

DONDERDAG

OCHTEND 

10.00 - 12.00

15 OKTOBER

DONDERDAG

MIDDAG 

14.00 - 15.30

16 OKTOBER

VRIJDAG 

OCHTEND

10.00 - 13.00 

 

Kanoën

Bloemschikken

Informatiemiddag 

zorg en welzijn

Workshop High Tea  

o.l.v. voedingscoach  

Bea Pols

€ 7,50

€ 7,00

Gratis

€ 15,00

Kanovereniging 

Kanowaard,  

Westdijk 14

Zuyder Waert, 

Titanialaan 15, 

verzamelen in de hal

Hal gemeentehuis

Arboretum,

Tamarixplantsoen 1

Onder deskundige begeleiding vaart u een tocht, geniet u van de omgeving én leert u de  

fijne kneepjes van het vak. Draag sportieve kleding en gympen, neem een regenjack, 

handdoek en een setje droge kleding mee. Er is een kleedkamer met douche aanwezig.

Deelnemers moeten in het bezit van minimaal zwemdiploma A zijn.

Yvonne Bonsink van Bloematelier Voor Jou… neemt u deze ochtend stap voor stap mee  

in het opmaken van een bord met bloemen. Yvonne werkt met dagverse bloemen.  

Het is de bedoeling dat u zelf een onderbord meeneemt met een diameter van minimaal  

20 en maximaal 25 centimeter. Aan het eind van de ochtend vertrekt u met een mooi 

tafelstuk naar huis.

Zorg en welzijn verandert en er wordt verwacht dat u mee gaat in deze veranderingen... 

U krijgt deze middag op een (inter)actieve manier informatie over zorg en welzijn van 

medewerkers van MET, WMO en van de onafhankelijk wijkverpleegkundige. Uiteraard is er 

gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van discussies.

Gezellig een high tea bereiden, bestaande uit diverse hartige en zoete gerechten onder 

leiding van voedingscoach Bea Pols. Uiteraard gaan we daarna gezellig aan tafel om thee te 

drinken en de hapjes te proeven. 

P R O G R A M M A  OV E R Z I C H T  2 0 1 5
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats Korte Omschrijving

16 OKTOBER

VRIJDAG

MIDDAG

14.00 - 16.00

Rondleiding en  

presentatie  

sterrenwacht

€ 2,00 Sterrenwacht Saturnus, 

Van Veenweg 98 

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 over het ontstaan 

en einde van ons heelal. Een lezing over de ontwikkeling van het heelal tot nu toe en hoe 

geleerden denken dat het zal eindigen.

Noteer vast in uw agenda dat op zondagochtend 18 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. 

19 OKTOBER

MAANDAG 

OCHTEND

10.00 - 11.30

19 OKTOBER

MAANDAG 

AVOND

19.30 - 21.00

20 OKTOBER

DINSDAG 

OCHTEND

10.00 - 11.30

Haarvlechten

Rondleiding  

crematorium

Workshop  

handmassage  

incl. handbadje

€ 2,00 

Gratis

€ 4,00

Kapsalon Droomvlucht, 

Stellingmolen 62

Crematorium

Waerdse Landen,

Krusemanlaan 5

De Raatstede,

Dolomiet 2

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 een (klein)dochter en wilt u nu eindelijk eens leren haar haren in te vlechten? Dan 

is deze workshop iets voor u! Chantal Yildizcakar van kapsalon Droomvlucht beheerst deze 

techniek uitstekend en leert u op deze ochtend in de herfstvakantie de fijne kneepjes. Het is 

de bedoeling dat u samen met uw (klein)kind komt. Voor koffie en limonade wordt gezorgd. 

Met een mooi kapsel gaan jullie anderhalf uur later samen de deur weer uit bij Chantal. 

In het najaar van 2014 heeft Crematorium Waerdse Landen haar deuren geopend. Tijdens 

de open dag was er veel belangstelling. Heeft u deze gemist en 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.

Ontspanningsmassage kan in vele vormen gegeven worden. Hand/onderarm is één van 

de vormen van ontspanningsmassage en 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.

P R O G R A M M A  OV E R Z I C H T  2 0 1 5
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20 OKTOBER

DINSDAG

MIDDAG 

14.00 - 15.00 

Lange wandeling  

door Park van Luna

Gratis Verzamelen voor  

de ingang van De Mediaan, 

Brandpunt 1

Samen met een medewerker van Sportservice Heerhugowaard wandelt u een route door 

het Park van Luna. De wandeling van circa 1 uur brengt u langs de mooie plekken van Stad 

van de Zon en het Park van Luna. De wandeling start en eindigt bij De Mediaan. Na afloop is 

er de mogelijkheid hier een kopje koffie of thee te drinken (op eigen kosten). De medewerker 

van Sportservice Heerhugowaard is te herkennen aan de limegroene jas.

21 OKTOBER

WOENSDAG 

OCHTEND

10.30 - 12.00

21 OKTOBER

WOENSDAG 

MIDDAG

14.00 - 15.00

22 OKTOBER

DONDERDAG

OCHTEND

10.00 - 12.00

22 OKTOBER

DONDERDAG

MIDDAG

16.00 - 17.30

Proefrit op de  

elektrische fiets

Zumba Gold®

Natuurwandeling  

door de Waarderhout

Rondleiding gebouw 

Hoogheemraadschap 

Gratis

€ 2,00

€ 2,00

Gratis

Stadsplein, 

voor het  

gemeentehuis

Fitness & 

Aerobicscentrum 

Olympiawaard,

W.M. Dudokweg 70 

Verzamelen bij ingang 

Waarderhout aan de 

Rustenburgerweg

(vanaf de Oosttangent  

na 200 meter links)

Hoogheemraadschap,

Bevelandseweg 1

Dit is uw kans! Doe de elektrische fietstest en ontdek welke fiets het beste bij u past. U heeft 

de kans om deze ochtend  gratis een proefrit te maken op verschillende elektrische fietsen. 

Uiteraard met toelichting van de specialist van Edwin Groen Tweewielers.  

Bij Zumba® wordt op swingende latinmuziek gedanst en gewerkt aan de conditie. Zumba 

Gold® is ontwikkeld om de basisbewegingen van Zumba® onder de knie te krijgen. IEDEREEN 

kan een workout Zumba Gold® volgen, het is een echt feest! Zeker met Yoshua, de 

instructeur van Olympiawaard. Draag sportieve kleding en schoenen met schone zolen. 

Neem ook een flesje water mee. Kleedruimte en kluisjes zijn aanwezig.

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!

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 of 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.

P R O G R A M M A  OV E R Z I C H T  2 0 1 5
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23 OKTOBER

VRIJDAG

OCHTEND 

10.00 - 12.00

Aquarium /  

vijvercursus

€ 2,00 ’t Trefpunt 

Appartementen- 

complex Magnolia,

Hortensialaan 14

Een aquarium of een vijver is een mooie manier om een stukje natuur naar huis te halen. Aan 

de hand van voorbeelden wordt getoond hoe u een goed aquarium of een verantwoorde 

vijver kunt bereiken. Primair staat altijd het welzijn en het welbevinden van de dieren 

centraal. Wat is het verschil tussen een “vissenbak” en een aquarium? Waarom is de ene 

vijver mooier dan de andere? Een aquarium is een plek waarin op biologisch verantwoorde 

wijze een verscheidenheid aan planten en dieren uit diverse delen van de wereld wordt 

verzorgd. Hetzelfde geldt voor een vijver. Veel aandacht zal geschonken worden aan alle 

facetten van opbouw en inrichting, die erin voorzien dat de dieren zich in alle opzichten 

kunnen ontplooien. Hugo Aqua is een goed adres voor iedereen die graag samen met 

andere liefhebbers van onze mooie hobby wil genieten. De bestuursleden vertellen u in deze 

introductie graag over alle voordelen die het lidmaatschap van Hugo Aqua u kan bieden. 

23 OKTOBER

VRIJDAG 

MIDDAG

14.30 - 16.00 

26 OKTOBER

MAANDAG 

OCHTEND 

10.00 - 11.30 

26 OKTOBER

MAANDAG 

MIDDAG

15.00 - 16.30

Bezoek aan  

het museum  

“van draaiorgel  

tot antiek”

Rondleiding  

apotheek

Rondleiding  

Nic. Oud Direct Mail

Gratis

Gratis

Gratis

Jan en Ria Groot,  

Van Veenweg 13

ACN Apotheek 

Centrumwaard, 

Van Hellemondtstraat 1

Nic. Oud Direct Mail,

Newtonstraat 46 

Het draaiorgel hoort bij Nederland, net als tulpen en klompen. Als u in de stad loopt, hoort 

u vaak deze gezellige muziek. Staat u ook wel eens stil bij een draaiorgel? Er is zoveel op en 

aan een draaiorgel te zien! Deze middag vertellen de eigenaren van het museum, Ria en Jan 

Groot, u alles over de techniek en muziek van de draaiorgels die ze hebben. Ria  maakt zelf 

de muziek van het draaiorgel en ze geeft uitleg hoe dit gemaakt wordt . 

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.

Nic. Oud Direct Mail, gevestigd op Industrieterrein Zandhorst III, is al ruim 35 jaar 

toonaangevend in direct mail en fulfilment. Direct mail is reclame maken door (potentiële) 

klanten direct en persoonlijk te benaderen via geadresseerde post. Fulfilment houdt in: alle 

diensten die nodig zijn om een bestelling succesvol af te leveren. Nic. Oud Direct Mail werkt 

met 160 vaste medewerkers voor bedrijven in heel Europa. Altijd al benieuwd hoe direct mail 

wordt geproduceerd en verzonden? Of hoe de logistiek van een webwinkel na een bestelling 

in een webshop verloopt? Schrijf u dan in voor een presentatie van Nic. Oud met koffie of 

thee en een rondleiding door het bedrijf.

P R O G R A M M A  OV E R Z I C H T  2 0 1 5
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27 OKTOBER

DINSDAG 

OCHTEND

10.00 - 11.00

Halsketting maken van 

een fietsbinnenband

€ 8,00 De Raatstede,

Dolomiet 2 

Vanochtend gaat u o.l.v. Marja de Vries van een fietsbinnenband uw eigen unieke halssieraad 

maken. De fietsbinnenband is ideaal materiaal om mee te werken: buigzaam, rekbaar, maar 

toch ook sterk. Omdat het rekbaar is, kunt u het halssieraad altijd makkelijk omdoen. Schrijft 

u zich in voor deze creatieve sieradenworkshop dan gaat u gegarandeerd met iets bijzonders 

naar huis!

27 OKTOBER

DINSDAG 

MIDDAG

13.30 - 16.30

28 OKTOBER

WOENSDAG 

OCHTEND

10.00 - 12.00

Wat kunt u doen bij 

dementie? Presentatie 

met praktische tips 

en informatie voor 

partners, familieleden 

en mantelzorgers

Eenmalige  

senioren leeskring

€ 2,00

€ 2,00

Zuyder Waert,  

Titanialaan 15,  

verzamelen in de hal

Bibliotheek 

Kennemerwaard, 

Parelhof 1a

Als bekend wordt dat een partner, moeder, vader, zus, broer, goede vriend(in) of een 

andere dierbare de diagnose dementie heeft gekregen, verandert er veel in het leven van 

de huisgenoten. Omgaan met dementie is namelijk niet eenvoudig. Uit eigen ervaring kan 

Carolien Langendijk tips geven om mensen op weg te helpen in de wereld van de zorg bij 

dementie. Leidraad hierbij is haar digitale praktische handleiding waarin zij op eenvoudige 

wijze laat zien welke stappen men kan ondernemen om de juiste zorg te organiseren voor 

een dierbare. Wat kan een mantelzorger zelf doen om zo af en toe even te ontspannen 

zodat hij/zij de zorg langer kan volhouden.

Begin oktober krijgen de deelnemers aan deze eenmalige leeskring het boek ‘Hemelvaart’ 

van Judith Koelemeijer te leen om dit deze ochtend met elkaar te bespreken o.l.v. Marian 

Visser, medewerker van Bibliotheek Kennemerwaard. Zomer 1985. Zes meisjes vieren 

vakantie op de Griekse eilanden. Ze hebben net eindexamen gedaan en het leven lijkt 

één grote belofte. Totdat er de laatste nacht een ongeluk gebeurt. Met vijf meiden, zes 

rugzakken en een doodskist keren ze naar huis terug. Judith Koelemeijer was één van hen.  

In haar eerste autobiografische boek ontrafelt ze dit dramatische verhaal uit haar jeugd.  

Hoe kon ze haar vriendin Annette zo plotseling verliezen? De zoektocht voert haar terug 

naar Paros, naar de ouders van Annette, de vriendinnen van vroeger en de Duitse jongens 

die bij het ongeluk betrokken waren. Wat deed de dood van Annette met hún leven? 

En waarom lopen hun herinneringen aan die fatale nacht zo uiteen? Hemelvaart is een 

aangrijpend verhaal over vriendschap, schuld en de pijn van het volwassen worden.

P R O G R A M M A  OV E R Z I C H T  2 0 1 5
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28 OKTOBER

WOENSDAG 

MIDDAG

14.00 - 15.00

Walking Football Gratis Speelveld  

Couperusstraat

Walking football is voetbal met aangepaste regels; sprinten, rennen of joggen alsmede 

lichamelijk contact is niet toegestaan. Dit betekent dat balvaardigheid en spelinzicht de 

boventoon voeren in het veld. Er wordt zonder keepers gespeeld en de afmetingen van  

het veld zijn aangepast. Na een warming up spelen de deelnemers een partijtje.

29 OKTOBER

DONDERDAG 

OCHTEND

10.00 - 13.00

29 OKTOBER

DONDERDAG

MIDDAG

14.00 -16.00

30 OKTOBER

VRIJDAG 

OCHTEND

10.00 -11.30

Koken voor en door 

ouderen met leerlingen 

van het J. Bosco  

(Turkse keuken)

Workshop  

tekenen door

Kees Oosterbaan

Rondleiding  

Regionaal Archief

€ 2,00

€ 2,00

€ 3,00

Trinitas College

locatie J. Bosco,

Hectorlaan 7

Bibliotheek 

Kennemerwaard,

Parelhof 1a

Regionaal Archief

Alkmaar, 

Bergerweg 1

Alkmaar

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.

Met een potlood in je hand over een vel papier bewegen. Dat is tekenen. Iedereen kan het. 

Tekenen is een ontspannende bezigheid. Vooral als je je niet druk maakt over het resultaat. 

Tijdens deze workshop worden suggesties gegeven om een onderwerp naar werkelijkheid 

of fantasie te tekenen. Voorbeelden zijn ter inspiratie aanwezig. Papier en verschillende 

tekenmaterialen liggen er om mee te experimenteren. De workshopleider geeft adviezen en 

suggesties. Tekenvaardigheid is absoluut geen voorwaarde, want iedereen kan tekenen.

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 gesproken 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.

P R O G R A M M A  OV E R Z I C H T  2 0 1 5
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30 OKTOBER

VRIJDAG 

MIDDAG

15.00 - 16.30 

Afsluiting van de 

oktobermaand: 

vertoning van de 

documentaire  

“Ik ben Alice”

€ 5,00 Centrum 31,

Bickerstraat 31

Ouder worden we allemaal en de overheid zet er op in dat we zo lang mogelijk zelfstandig 

blijven wonen. Hoe ziet u uw toekomst tegemoet en wat kunnen robots tegen die tijd 

voor ons betekenen? Om in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag naar zorg voor 

eenzame en dementerende ouderen wordt zorgrobot Alice ontwikkeld. Kan een robot een 

menselijke band met iemand opbouwen, een mens van vlees en bloed vervangen? Op deze 

afsluitende dag van de Waardse Senioren in Beweging vertonen wij deze spraakmakende 

en prijswinnende documentaire. Na afloop kunt u een drankje bestellen (eigen kosten) en 

napraten over de documentaire. Meer informatie over de documentaire vindt u op  

www.ikbenalice.com

P R O G R A M M A  OV E R Z I C H T  2 0 1 5
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ACN Apotheek Centrumwaard

Arboretum

Bea Pols, voedingscoach

Buurthuis De Hoeksteen

Carolien Langendijk

Centrum 31

Cisca & Evert Abspoel

Computerclub Heerhugowaard

Cool theater

Crematorium Waerdse Landen

Edwin Groen Tweewielers

Fitness & Aerobicscentrum Olympiawaard

FM+ Healthclub

Gemeente Heerhugowaard

Glowgolf Heerhugowaard

Hoogheemraadschap

Horizon College (kapsalon)

IVN (Bert van ’t Hull)

Jose Booms massages

Kanovereniging Kanowaard

Kapsalon Droomvlucht

Kees Oosterbaan

Marian Lerchbaumer

Marja de Vries

De Mediaan (Stad van de Zon)

Museum van draaiorgel tot antiek

Nationaal Ouderen Fonds

PI Heerhugowaard Alkmaar, locatie 

Zuyder Bos

Regionaal Archief

Sterrenwacht Saturnus

Theater Cool

TheSign Merkenbouwer 

Trinitas College, locatie Johannes Bosco 

Uitvaartverzorging J. van Leijen

Waardergolf 

en heel veel vrijwilligers! 

De themamaand Waardse Senioren in Beweging wordt, naast de inzet van de 

initiatiefnemers, mede mogelijk gemaakt door:

Wensenformulier Nationale Ouderendag

Heeft u een kleine, grote, gekke of mooie wens die u heel graag in vervulling zou willen laten 

gaan? Of kent u iemand met een wens? Levert u dan deze pagina in op de eerste inschrijfdag 

(8 september) bij de coördinator van het Nationaal Ouderen Fonds. Wie weet wordt uw wens 

wel uitgekozen!

Achternaam

Voornaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Geboortedatum

E-mailadres

Mijn wens is

26 27



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

088 - 88 76 971

Colofon

Eindredactie

Martine Bos

Redactieadres

De Pieter Raat Stichting 

Martine Bos

m.bos@dprs.nl

072 - 57 67 200 

Vormgeving
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