
SPECIAAL VOOR ALLE SENIOREN 
IN HEERHUGOWAARD

Activiteitenprogramma  

Maandag 1 oktober tot en met  

woensdag 31 oktober 2018

Initiatiefnemers
De Pieter Raat Stichting • Bibliotheek 
Kennemerwaard • Heerhugowaard 
Sport NV • MET Welzijn Heerhugowaard



Voorwoord

Kom langs om u in te schrijven!
Wij hopen van harte dat wij u met 

dit boekje wederom enthousiast 

hebben gemaakt om deel te nemen 

aan één of meerdere activiteiten van 

het programma Waardse Senioren 

in Beweging. Het programma duurt 

de gehele maand oktober. Vorig jaar 

ontvingen wij minder aanmeldingen, 

doordat de inschrijvingsprocedure deels 

online verliep.  Daarom zijn wij dit jaar 

weer terug gegaan naar het gezellige 

‘ouderwets inschrijven aan de balie’. 

U kunt zich inschrijven op de volgende 
data:
• Vrijdag 14 september van 

13.30 tot 16.00 uur in Bibliotheek 

Kennemerwaard, dat gevestigd is in 

het gemeentehuis van Heerhugowaard 

(adres Parelhof 1A). 

• De na-inschrijving vindt plaats op 

maandag 17 september van 13.30 tot 

16.00 uur op locatie woonzorgcentrum 

De Raatstede (adres Dolomiet 2).

LET OP: U kunt niet bij ons pinnen, neem 

graag gepast geld mee.

Loterij
Wanneer u bij ons langskomt om u in te 

schrijven, ontvangt u een nummertje. 

Met dit nummertje kunt u gratis 

deelnemen aan een loterij waarbij u 

kans maakt op een leuke prijs. Om het 

wachten verder aangenamer te maken, 

krijgt u van ons ook een gratis kopje 

koffie. 

Programma
De Pieter Raat Stichting, Bibliotheek 

Kennemerwaard, Heerhugowaard Sport 

N.V. en MET Welzijn Heerhugowaard 

hebben opnieuw en met veel plezier een 

leuk en gevarieerd activiteitenprogramma 

samengesteld. Variërend van 

uiteenlopende sportieve activiteiten, 

informatieve lezingen, rondleidingen, 

culinaire workshops tot aan muzikale 

interacties. Denk bijvoorbeeld aan een 

rondleiding door een apotheek, workshop 

wens- en felicitatiekaarten maken met 

‘Word Creatief’ of gezamenlijk naar de 

film ‘The Dressmaker’ kijken. Uiteraard 

zijn succesvolle “gouwe ouwe” ook weer 

opgenomen in het programma, zoals de 

seniorenleeskring, Franse conversatie en 

lekker koken voor en door ouderen op het 

Johannes Bosco. Het is weer veel te veel 

om op te noemen! 

Wij zien u graag verschijnen in oktober! 

Namens de projectgroep Waardse 

Senioren in Beweging,

Maaike Calis 

(Communicatiemedewerker bij De Pieter 

Raat Stichting)

Coördinator van Waardse Senioren in 

Beweging             

 m.calis@dprs.nl
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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.

Unieke opening en afsluiting

Het programma wordt dit jaar vrolijk 

geopend door shantykoor ’t Staende 

Tuygh uit IJmuiden. In hun gekleurde 

overalls brengen zij, in samenzang met 

u, klassieke shantys en zeemansliederen 

ten gehore zoals ‘Ketelbinkie’, ‘De klokken 

van Arnemuiden’ en ‘Hoor je het ruizen 

der golven’. Maar bijvoorbeeld ook het 

Ierse nummer ‘The fields of Athenry’. 

De afsluiting wordt op eveneens muzikale 

wijze verzorgd, dit jaar door percussionist 

Sydney Paula die er samen met u een 

bombastisch einde van maakt.    

Inschrijfvoorwaarden 

• U kunt zich vanaf vrijdag 14 september 

13.30 uur inschrijven. Uiteraard bent u 

eerder op de dag van harte welkom om 

alvast plaats te nemen, maar hiermee 

verkrijgt u géén ‘voorrang’ op het 

inschrijven. 

• Gebruik het bijgeleverde 

inschrijfformulier om u in te schrijven 

voor de activiteit(en) van uw keuze. Deze 

inschrijfformulieren zijn ook verkrijgbaar 

tijdens de inschrijfrondes en af te 

halen bij De Raatstede (Dolomiet 2). 

Zonder inschrijfformulier kunnen wij uw 

inschrijving niet in orde maken!

• Inschrijven is verplicht voor alle 

activiteiten, ook als ze gratis zijn!

• U kunt bij ons niet pinnen. Betaal graag 

zo gepast mogelijk. 

• De in het programmaboekje 

genoemde prijzen zijn per persoon.

• Voor activiteiten die twee keer 

worden aangeboden geldt dat u zich 

slechts voor één van de twee data kunt 

inschrijven. 

• Voor sommige activiteiten geldt een 

minimum aantal deelnemers. Mocht 

blijken dat er te weinig animo is, dan kan 

het zijn dat de activiteit wordt afgelast. U 

wordt 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.

• Indien u afwezig bent bij een activiteit, 

vindt er geen terugbetaling van het 

inschrijfgeld plaats. 

• Deelname aan de activiteiten is op 

eigen risico.

• Zonder bewijs van inschrijving kan de 

toegang tot een activiteit geweigerd 

worden.

• 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). 

Maak nu voordelig kennis met onze 
maaltijdservice aan huis!

Dolomiet 2, 1703 DX Heerhugowaard
072 - 576 72 00, info@dprs.nl

Iedere nieuwe cliënt krijgt de gehele eerste week 
gratis maaltĳ den thuisbezorgd.*
Na deze actieweek € 5,95 per maaltijd, inclusief 
bezorging (tussen de middag).
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WWW.DPRS.NL

* vraag naar de voorwaarden

Lekker eten zonder gedoe!

 

MET u… MET jou… MET elkaar 
 
MET is er voor iedereen met 
�  een vraag over zorg, welzijn, werk, opvoeden en opgroeien  
�  vragen over vrijwilligerswerk 
�  een goed idee voor de buurt, maar daar nog vragen over heeft 
�  zorgen over zichzelf of over een buurtgenoot 
�  de wens iets voor een ander te betekenen in de buurt 

MET helpt u bij het vinden van antwoorden of oplossingen

MET Welzijn Heerhugowaard
www.methhw.nl  - 088 8876971
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats Korte Omschrijving

1 OKTOBER 

MAANDAG

MIDDAG

15.00-16.15   

  

 

Opening met 
shantykoor ’t Staende 
Tuygh 

 

 

 

€2,00 Woonzorgcentrum De 

Raatstede, Dolomiet 2

We starten de maand met een speciale openingsact van shantykoor ’t 

Staende Tuygh, die helemaal komt ‘overvaren’ uit IJmuiden. Al jaren zingen 

zij de leukste Engelse, Schotse, Ierse, Duitse en Nederlandse shanty’s en 

bekende zeemansliederen. Denk bijvoorbeeld aan ‘Ketelbinkie’, ‘De klokken van 

Arnemuiden’, ‘Hoor je het ruizen der golven’, maar bijvoorbeeld ook ‘The fields 

of Athenry’. Shanty’s werden op zeilschepen gezongen om het vaak eentonige 

werk te verlichten. In een bepaald ritme zong de bemanning allerlei liederen. Op 

die manier ging het hijsen van het anker, het bijzetten van zeilen, het pompen of 

het lossen en laden van het schip een stuk plezieriger en gemakkelijker. Laat u 

meevoeren op de bekende zeemansklassiekers van vroeger! 

2 OKTOBER

DINSDAG  

OCHTEND

10.00-13.00

2 OKTOBER

DINSDAG 

AVOND

19.30-21.00  

 

 

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

De mogelijkheden 
voor een persoonlijke 
uitvaart 

 

€4,50 

 

 

 

 

Gratis  

 

 

 

 

Trinitas College locatie 

J. Bosco, Hectorlaan 7 

Crematorium

Waerdse Landen,

Krusemanlaan 5

Een activiteit voor jong en oud, waar iedere keer door beide partijen van wordt 

genoten. Jong en oud genieten van het contact met elkaar en de samenwerking is 

verfrissend. In een prachtige keuken maken de deelnemers samen een uitgebreide 

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.

Stel dat u morgen zou komen te overlijden of u wordt wilsonbekwaam als gevolg 

van een ongeval of ziekte zoals dementie. Een verdrietige en moeilijke tijd voor uw 

geliefden, nabestaanden en betrokkenen. 

U kunt hen nú al zorgen uit handen nemen door goed na te denken over hoe u uw 

zaken dan geregeld wilt hebben.

Tijdens de bijeenkomst bij crematorium/uitvaartcentrum Waerdse Landen 

krijgt u informatie over het levenstestament en wordt u verteld over de vele 

mogelijkheden voor een persoonlijke uitvaart en het nut van het vastleggen van 

uitvaartwensen. Een dat gaat verder dan alleen koffie met cake… Het programma 

bevat, als u dat wilt, ook een rondleiding door het crematorium. Na afloop staat er 

een drankje voor u klaar.

P R O G R A M M A  OV E R Z I C H T  2 0 1 8
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats Korte Omschrijving

3 OKTOBER

WOENSDAG 

OCHTEND

10.00-13.00  

 

 

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

 

€4,50  

 

 

 

 

 

Trinitas College locatie 

J. Bosco, Hectorlaan 7  

Een activiteit voor jong en oud, waar iedere keer door beide partijen van wordt 

genoten. Jong en oud genieten van het contact met elkaar en de samenwerking is 

verfrissend. In een prachtige keuken maken de deelnemers samen een uitgebreide 

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.

4 OKTOBER

DONDERDAG 

OCHTEND

09.30-12.00  

4 OKTOBER

DONDERDAG 

MIDDAG

13.00-15.00  

 

 

Computerclub  
 

 

 

Fifty Fit

€2,00  

 

 

 

€2,50  

Buurthuis 

De Hoeksteen, 

Amatist 13  

 

 

 

Zwembad Waardergolf,

Beukenlaan 1b 

In deze workshop krijgt u een leerzame uitleg over de diverse mogelijkheden in het 

programma ‘Word Creatief’. Zo krijgt u informatie over o.a. het maken van wens- en 

felicitatiekaarten op uw eigen computer en printer. U krijgt daarbij ook uitleg over 

het invoegen van plaatjes, foto’s en kaders. Tevens zijn er demonstraties over foto- 

en filmbewerking, skypen (videobellen) met familie, digitaal een fotoboek maken, 

videobanden overzetten op DVD, Dia’s scannen en er is informatie over het gebruik 

van een tablet en hoe men foto’s van de telefoon kan overzetten op de computer. 

Voor een ieder dus interessant! U bent van harte welkom op de Computerclub, 

waar enthousiaste hobbyisten u, onder het genot van een kopje koffie, met alle 

digitale zaken kennis 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 bieden u gevarieerde bewegingen in het water, op uw eigen 

niveau. Het water is 31°C en maximaal 1.30 meter 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.

5 OKTOBER

VRIJDAG 

OCHTEND

10.00-12.00  

 

 

Rondleiding 
huisvuilcentrale  
 

 

 

 

Gratis  

 

 

 

 

 

HVC,

Jadestraat 1

1812RD Alkmaar  

 

 

Altijd al willen weten wat er met het afval uit uw bakken gebeurt? Geef u dan op 

voor deze rondleiding met presentatie in de Huisvuilcentrale.

Trek graag dichte stevige schoenen aan. Deelnemers moeten goed ter been zijn 

zonder hulpmiddelen en niet ernstig visueel of auditief gehandicapt zijn.

Vervoer geschiedt op eigen gelegenheid en parkeren is gratis.

P R O G R A M M A  OV E R Z I C H T  2 0 1 8
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats Korte Omschrijving

5 OKTOBER

VRIJDAG 

MIDDAG

14.30-15.30 

  

8 OKTOBER

MAANDAG 

MIDDAG

14.00-15.30

8 OKTOBER

MAANDAG 

MIDDAG

15.00-17.00 

 
 

Silverfit Mile
(fietsen vanuit de 
woonkamer) 

 

Natuurwandeling 
door de 
Waarderhout 
 

Koken voor 
mannen 
 

 

 

 

Gratis  

 

 

 

 

 

 

€2,00  

 

 

 

€4,50  

 

 

 

 

 

Woonzorgcentrum

De Raatstede, 

Dolomiet 2  

 

 

Verzamelen bij ingang 

Waarderhout aan de 

Rustenburgerweg

(vanaf de Oosttangent 

na 200 meter links) 

Hugo-Waard, Gerard 

Douplantsoen 72  

 

 

 

 

Fietsen vanuit de woonkamer en daarbij heel Nederland zien? Of toch liever toeren 

dwars door het prachtige Normandië in Frankrijk? Tijdens deze sportieve activiteit 

bepaalt u welke route er gefietst wordt. De Silverfit Mile is een fiets die verbonden 

is aan een scherm waarop de route digitaal wordt getoond. Naast deze fiets, zijn 

er nog diverse kleine trapmachines. Hiermee kunt u fietsen vanuit een normale 

stoel, met uw voeten of met uw handen. Kortom: het belooft een gezellige middag 

te worden, waarbij in groepsverband een mooi parcours wordt afgelegd. Een kop 

koffie en iets lekkers is inbegrepen.

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

struinpaden wordt gelopen. Onderweg wordt verteld over de flora en fauna en 

de ontwikkelingen van de Waarderhout. De Waarderhout heeft namelijk een 

ingrijpende opknapbeurt gekregen en er zijn nog steeds veel veranderingen 

gaande. Een flink deel van de bomen wordt gekapt. Ook worden sloten en 

watergangen verbeterd en met elkaar verbonden. De lengte van de wandeling 

bedraagt ongeveer 4 kilometer en duurt 1,5 uur. Stevig schoeisel wordt 

aanbevolen. Ook bij regen gaat de activiteit door; neem regenkleding mee! 

Deze activiteit is bedoeld voor alle mannen uit Heerhugowaard. Wilt u echt leren 

koken onder begeleiding van een professionele kok? Niet al te ingewikkeld, maar 

wel heerlijk en voedzaam te gelijk? Op deze dag koken de mannen met elkaar twee 

verrukkelijke maaltijden met alvast een winters tintje. De locatie beschikt over 

een ruime open keuken, waarbij gelijk geproefd kan worden van de zelfbereide 

kookkunsten. Kookt u ook gezellig mee?

9 OKTOBER

DINSDAG 

OCHTEND

9.00-12.00

 

Kapper en manicure
verwenmiddag 

€2,50 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. Tussendoor krijgt u een kopje koffie met wat lekkers uit 

de 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. Een echte verwenochtend dus!

P R O G R A M M A  OV E R Z I C H T  2 0 1 8
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats Korte Omschrijving

9 OKTOBER

DINSDAG 

MIDDAG

14.00-15.30 

 
 

Workshop: hoe 
herken ik nepnieuws 
op internet?  

 

 

Gratis  

 

 

 

 

 

Bibliotheek 

Kennemerwaard, 

Parelhof 1a  

 

 

 

Nepnieuws – de zin en onzin

Tijdens deze workshop informeren we u over de zin en onzin van nepnieuws. Welke 

soorten nepnieuws zijn er, waarom wordt er nepnieuws gemaakt, hoe herkent u het 

en hoe verspreidt het zich?

Met deze vragen gaan we aan de slag! Ook termen als ‘clickbait’ en ‘hoax’ komen 

aan de orde. Aan de hand van voorbeelden zoeken wij uit of een bepaalde foto en 

bericht echt of nep is.

11 OKTOBER

OCHTEND

DONDERDAG 

10.00-11.30 

Rug massage €5,00 Het Arboretum,

Tamarixplantsoen 1 

Een rug massage is een heerlijke massage om even te ontspannen. Deze massage 

wordt door de kleding heen gegeven. We werken in tweetallen. U geeft de massage 

aan iemand en u ontvangt de massage van iemand. Zo leert u de massage te geven 

en voelt u hoe de massage voelt. Deze manier van ontspannen is gemakkelijk thuis 

toe te passen. Neem graag een kussen mee naar de workshop. Dit kan gewoon een 

kussen zijn van de bank, dit is om lekker op te kunnen leunen.

11OKTOBER

DONDERDAG 

MIDDAG

14.00-15.30 

 
 

Franse 
conversatie 

€ 2,00 Bibliotheek 

Kennemerwaard, 

Parelhof 1a 

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 Isabelle Gosselin (lerares 

met veel ervaring). Er wordt aandacht besteed aan uitspraak en waar nodig ook aan 

grammatica, maar de nadruk ligt op communicatie en spreekvaardigheid.

Basis kennis van de franse taal is vereist om te kunnen deelnemen.

12 OKTOBER

VRIJDAG 

OCHTEND

10.30-11.30 

 

Rondleiding 
Asiel Zoekers 
Centrum 

Gratis AZC, Van Noortwijklaan 

2 

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. Een unieke mogelijkheid om alles te horen en zien over het reilen en zeilen in 

een opvanglocatie.

P R O G R A M M A  OV E R Z I C H T  2 0 1 8
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats Korte Omschrijving

12 OKTOBER

VRIJDAG

MIDDAG

14.30-15.30

  

15 OKTOBER

MAANDAG 

OCHTEND

10.30-11.30 

15 OKTOBER

MAANDAG 

MIDDAG

14.00-16.00 

 
 

16 OKTOBER

DINSDAG 

OCHTEND

10.00-11.30

 

Silverfit Mile
(fietsen vanuit de 
woonkamer)

Rondleiding Asiel 
Zoekers Centrum

Lezing Japan

Workshop 
handmassage incl. 
handbadje  
 

Gratis 

Gratis 

€3,50 

€5,00 

Woonzorgcentrum

De Raatstede, 

Dolomiet 2 

AZC, 

Van Noortwijklaan 2

Bibliotheek 

Kennemerwaard, 

Parelhof 1a 

Het Arboretum,

Tamarixplantsoen  1

Fietsen vanuit de woonkamer en daarbij heel Nederland zien? Of toch liever toeren 

dwars door het prachtige Normandië in Frankrijk? Tijdens deze sportieve activiteit 

bepaalt u welke route er gefietst wordt. De Silverfit Mile is een fiets die verbonden 

is aan een scherm waarop de route digitaal wordt getoond. Naast deze fiets, zijn 

er nog diverse kleine trapmachines. Hiermee kunt u fietsen vanuit een normale 

stoel, met uw voeten of met uw handen. Kortom: het belooft een gezellige middag 

te worden, waarbij in groepsverband een mooi parcours wordt afgelegd. Een kop 

koffie en iets lekkers is inbegrepen.

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. Een unieke mogelijkheid om alles te horen en zien over het reilen en zeilen in 

een opvanglocatie.

“Tussen Yin en Yang”

Al reizende met het openbaar vervoer door Japan, kwamen Evert en Cisca Abspoel 

een land vol tegenstellingen tegen. 

Eeuwenoude tradities en moderne technieken gaan hier hand in hand. Bijzondere 

etiquette en gebruiken geven een aparte dimensie aan deze reis. Het leven in 

Japan beweegt zich tussen Yin en Yang, twee krachten die streven naar evenwicht. 

Dit reisverhaal wordt aan de hand van digitale projectie verteld, afgewisseld met 

audiovisuele shows.

Ontspanningsmassage kan in vele vormen gegeven worden  

Hand/onderarm is één van de vormen van ontspannings- massage. Het is een 

fijne manier om even alles van u af te laten glijden en de hectiek van alledag 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 8
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16 OKTOBER

DINSDAG 

MIDDAG

14.00-15.30 

Presentatie over 
opruimen

Gratis Bibliotheek 

Kennemerwaard, 

Parelhof 1a 

17 OKTOBER

WOENSDAG 

MIDDAG

14.00-15.00 

 

18 OKTOBER

DONDERDAG 

OCHTEND

10.30-11.30  

Rondleiding 
apotheek 

Pilates 60+  

 

 

 

Gratis 

€2,00  

 

 

 

 

ACN apotheek 

Middenwaard, 

Middenwaard 51

 

Balletschool 

Heerhugowaard,

Albert Soncklaan   1-3

 

 

Heeft u behoefte aan meer grip op uw tijd, taken en spullen en verlangt u naar 

een mooi opgeruimd huis, waar alle belangrijke spullen een vaste plek hebben 

gekregen? Geef u dan op voor de presentatie over opruimen van Opruimcoach 

Corinne Dekker, aangesloten bij de NBPO- Nederlandse Beroepsvereniging van 

Professional Organizers.

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. Let op i.v.m. een trap is deze activiteit minder geschikt voor 
mindervaliden.

De Pilateslessen voor 60-plussers zijn gefundeerd op drie elementen: houding, 

rompstabiliteit en ademhaling. Deze elementen vormen niet alleen de basis van 

iedere Pilatesoefening, maar dienen ook als fundament voor balanstraining, 

valpreventie en het vergemakkelijken van alledaagse handelingen zoals opstaan, 

zitten en bukken. In de les wordt gebruik gemaakt van ballen of ringen. Als de 

grondoefeningen op de mat te lastig of pijnlijk zijn, kunt u ook gebruik maken van 

een stoel. De docent houdt rekening met beperkingen of eventuele blessures van 

de deelnemers. Na de les wordt u een kopje thee/koffie aangeboden.

Wanneer Activiteit Kosten Plaats Korte Omschrijving

P R O G R A M M A  OV E R Z I C H T  2 0 1 8

17OKTOBER

WOENSDAG 

OCHTEND

9.30-10.30

Senioren 
Fitness 

€2,50 Waardergolf, 

Beukenlaan 1b 

Heerhugowaard Sport NV biedt fitness aan. Kom eens langs in de fitnessruimte 

en ervaar het zelf! Onder begeleiding van een gecertificeerde instructeur maakt 

u na een goede warming-up kennis met de verschillende mogelijkheden in de 

fitnessruimte.
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats

22 OKTOBER

MAANDAG 

OCHTEND

10.00-11.00

  

22 OKTOBER

MAANDAG 

MIDDAG

14:00-15:30  

23 OKTOBER

DINSDAG 

OCHTEND

10.00-12.00

Rondleiding 
apotheek 
 

 

 

50-Fit Sport & Spel 

 

 

 

Historische lezing 
Heerhugowaard 
 

 

 

Gratis  

 

 

 

 

€2,50 

€ 2,00  

 

 

 

 

ACN apotheek 

Middenwaard, 

Middenwaard 51  

 

 

 

 

 Sporthal de Draai,

Kalmoesstraat 1-3

  

 

 

Bibliotheek

Parelhof 1a  

 

 

 

Korte Omschrijving

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. Let op i.v.m. een trap is deze activiteit minder 
geschikt voor mindervaliden.

Heerhugowaard Sport NV biedt een sport & spel les aan. Kom eens langs in de 

sporthal en ervaar het zelf! Onder begeleiding van een gecertificeerde instructeur 

gaat u kennis maken met verschillende sporten en oefeningen voor het hele 

lichaam. 

Lezing over het ontstaan van West-Friesland en de Heerhugowaard, met aandacht 

voor de West-Friese Omringdijk en de rol van de binnendijken voor West-Friesland.

Ook het ontstaan van Heerhugowaard, de landschapsvorming, Veenhuizen en 

hoe de reformatie haar sporen heeft achtergelaten in het land en de bouw van de 

waterstaatskerken en hieruit het ontstaan van de parochies, wordt in woord en 

beeld verteld tijdens deze lezing.

Spreker is Henk Kauw, secretaris van de ‘Vrienden van het Poldermuseum’.

P R O G R A M M A  OV E R Z I C H T  2 0 1 8

20 OKTOBER

ZATERDAG 

MIDDAG

14.30-16.00

Bingo! €4,00 Hugo-Waard,

Gerard Douplantsoen 72 

Wie kent dit gezellige spel niet? De Bingo kent 2 ronden en er zijn speciaal voor deze 

editie mooie prijzen ingekocht. Maak tegelijkertijd kennis met uw medespelers onder 

het genot van een kop koffie en iets lekkers.

24 OKTOBER

WOENSDAG 

MIDDAG

15.00-19.00

Koken voor mannen
 

 

 

 

 

€4,50  

 

 

 

 

 

Hugo-Waard, Gerard 

Douplantsoen 72  

 

 

 

 

Deze activiteit is bedoeld voor alle mannen uit Heerhugowaard. Wilt u echt leren 

koken onder begeleiding van een professionele kok? Niet al te ingewikkeld, maar 

wel heerlijk en voedzaam te gelijk? Op deze dag koken de mannen met elkaar twee 

verrukkelijke maaltijden met alvast een winters tintje. De locatie beschikt over 

een ruime open keuken, waarbij gelijk geproefd kan worden van de zelfbereide 

kookkunsten. Kookt u ook gezellig mee?
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats Korte Omschrijving

25 OKTOBER

DONDERDAG 

OCHTEND

10.00-12.00

 

Bewust ademhalen
Presentatie 

Gratis Bibliotheek

Kennemerwaard

Parelhof 1a  

Een gezonde ademhaling brengt u onder andere tot uw kern en tot rust, versterkt 

uw aandacht en focus en helpt om uw levenskracht te onderhouden. Maar waar 

moeten we dan op letten? Er zijn inzichten en technieken uit culturen over de hele 

wereld om ons bij te staan. Raoul de Haan heeft hier veel ervaring mee opgedaan 

en wil die inzichten en technieken graag algemeen toepasbaar maken. Het staat 

deelnemers vrij om tijdens de presentatie aan de oefeningen mee te doen of ze ter 

kennisgeving en mogelijk latere toepassing aan te nemen. 

26 OKTOBER

VRIJDAG 

OCHTEND

9.00-10.00

   
 
26 OKTOBER

VRIJDAG 

MIDDAG

15.00-17.00 

29 OKTOBER

MAANDAG 

MIDDAG

14.00-16.00  

 

Wandelbootcamp 

Film  kijken:  
‘The Dressmaker’
 (2015) Australië
Komedie / Drama
118 minuten

Workshop
Handlettering  

 

 

 

€2,50 

€6,00  

 

 

 

 

€ 5,00  

 

 

 

 

 

Start

Waardergolf,

Beukenlaan 1B 

Filmhuis Cinecentrum 

31,

Bickerstraat 31  

 

 

Bibliotheek

Parelhof 1a  

 

 

 

 

Vindt u het lekker om buiten te wandelen en tijdens het wandelen ook nog aan uw hele 

lichaam te werken? Tijdens deze les wordt er naast het wandelen ook verschillende 

oefeningen gedaan.

Geregisseerd door Jocelyn Moorhouse met Kate Winslet, Liam Hemsworth 

en Judy Davis. Een succesvolle modeontwerper keert na jaren terug naar haar 

geboorteplaats, een afgelegen, stoffig dorpje in Australië, om daar de waarheid te 

achterhalen over een traumatische gebeurtenis uit haar jeugd. Maar zowel haar 

moeder als de bewoners van het dorpje, waar roddel en achterklap regeert, blijken 

niet van plan het haargemakkelijk te maken. U krijgt een gratis koffie/frisdrank.

U komt ze nu overal tegen, sierlijk geschreven letters en mooi getekende quotes.

In deze workshop onder leiding van kunstenares Inez Mühren leert u hoe u met 

een paar lettertypen verschillende letters maakt. Verder gaat u aan de slag 

met banners, lay-out, schaduwwerking en zo maakt u gemakkelijk de mooiste 

sierletters!

P R O G R A M M A  OV E R Z I C H T  2 0 1 8
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Wanneer Activiteit Kosten Plaats Korte Omschrijving

30 OKTOBER

DINSDAG 

OCHTEND

9.00-12.00

 

Kapper en manicure
verwenmiddag 

€2,50 Kapsalon 

Horizon College,

Umbriëllaan 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. Tussendoor krijgt u een kopje koffie met wat lekkers uit 

de 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. Een echte verwenochtend dus!

31 OKTOBER

WOENSDAG 

OCHTEND

10.00-12.00 

31 OKTOBER

WOENSDAG 

OCHTEND

10.30-12.00

   

Eenmalige 
seniorenleeskring
  

 

 

Een instrumentaal 
einde van Waardse 
Senioren in 
Beweging met een 
percussieworkshop

€2,50  

 

 

 

 

€2,50 

Bibliotheek,

Parelhof 1a  

 

 

 

Woonzorgcentrum De 

Raatstede, Dolomiet 2 

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

geniale vriendin’ van Elena Ferrante te leen om dit op 31 oktober  te bespreken 

onder leiding van Marian Visser, medewerker van de Bibliotheek. De geniale 

vriendin is de eerste van Ferrantes vier Napolitaanse romans, waarin zij met groot 

inlevingsvermogen en in een onnavolgbare stijl vertelt over twee Napolitaanse 

meisjes en hun levenslange vriendschap. Ferrante vertelt met het verhaal van 

Lila en Elena ook het verhaal van een wijk, een stand en een land in een tijd vol 

veranderingen.

Muziek maakt een mens blij en geeft ontspanning. En zelf muziek maken is 

natuurlijk nóg leuker! Deze percussie (slagwerk) workshop is een swingende 

activiteit die u niet mag missen! Er wordt met de handen gespeeld op een djembé 

(Afrikaanse trommel) en op andere instrumenten. De percussionist maakt er 

samen met de deelnemers een feestelijke afsluiting van!

P R O G R A M M A  OV E R Z I C H T  2 0 1 8
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ACN Apotheek Middenwaard
AZC Heerhugowaard / COA
Balletschool Heerhugowaard
Behandelzorg: Fysiotherapie en 

Oefentherapie
Buurthuis De Hoeksteen
Buurtcafé Centrum 31
Cisca & Evert Abspoel
Computerclub Heerhugowaard
Corinne Dekker
Crematorium Waerdse Landen
Filmhuis Cinecentrum 31
Gemeente Heerhugowaard
Henk Kauw
Horizon College (kapsalon)

Huisvuilcentrale Alkmaar
Inez Muhren
Isabelle Gosselin
IVN (Bert van ’t Hull)
Jose Booms massages
Leo Rijnja, locatiemanager Dela
Marian Visser
Moskee Khalid
Raoul de Haan
Sydney Paula
’t Staende Tuygh uit IJmuiden
TheSign Merkenbouwer
Trinitas College, locatie Johannes 

Bosco
Zwembad Waardergolf

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

Wandel-bootcamp

Vindt u het lekker om buiten te wandelen en 

tijdens het wandelen ook nog aan uw hele              

lichaam te werken? Doe dan elke donderdag 

mee met de wandel-bootcamp.  

• Tijd: 9.00-10.00 uur
• Tarief: € 2,50 per keer. Betalen bij de  

receptie van Waardergolf

Start vanaf  
Waardergolf

www.heerhugowaardsport.nl
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Vergroot je wereld
Onze online activiteitenagenda staat vol interessante 
workshops en lezingen voor jong en oud
…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  

De bibliotheek heeft een uitgebreide collectie boeken, 
e-books, luisterboeken, � lms, tijdschriften, games en muziek.
…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  

Materialen kun je 24/7 reserveren en verlengen.
…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  

Maak gebruik van onze ruime werk- en studieplekken.
…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid van de bieb.
…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  

Je hebt al een abonnement voor € 4,50 per maand.

Tot ziens in de bieb!
ww.bibliotheekkennemerwaard.nl

Notities
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NotitiesNotities
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Contact 

De Pieter Raat Stichting
072 - 57 67 200 

Heerhugowaard Sport N.V.
072 - 567 50 40

Bibliotheek Kennemerwaard 
Heerhugowaard
072 - 576 48 00

MET Welzijn Heerhugowaard
088 - 88 76 971

Colofon

Eindredactie
Maaike Calis

Redactieadres
De Pieter Raat Stichting 

Maaike Calis

m.calis@dprs.nl

072 - 576 72 00 

Vormgeving
TheSign Merkenbouwer

Oplage
1750

Initiatiefnemers

Waardse Senioren in Beweging
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