
Over het 
Gouden 
Festival
Gouden Dagen Heerhugo-
waard en De Pieter Raat 
Stichting organiseren samen 
het Gouden Festival, als 
afsluiting van de Week tegen 
Eenzaamheid en als start 
van een najaar met meer 
verbondenheid. Het festival 
beslaat twee dagen, vindt 
plaats op drie locaties, is gratis 
en bedoeld voor senioren en 
junioren, voor (groot)ouders, 
(klein)kinderen en (buurt)
bewoners. Wist u dat meer 
dan een miljoen Nederlanders 
zich eenzaam voelt? Ze missen 
het gevoel van verbondenheid 
met anderen. Met dit Gouden 
Festival willen we senioren, 
junioren en (buurt)bewoners 
op een leuke manier met 
elkaar in contact brengen. 

Dus… Kom erbij: u  bent van 
harte welkom. Bezoek gezellig 
het Gouden Festival!

“U bent 
van harte 
welkom!”

Gouden Dagen Heerhugowaard bezorgt eenzame 
ouderen in Heerhugowaard onvergetelijke grote en 
kleine momenten met een gouden randje. Dat doen 
we door groeps- en individuele wensen van senioren 
te vervullen. Heeft u een wens of wilt u donateur 
worden? Kijk op www.dprs.nl/goudendagen

De Pieter Raat Stichting (DPRS) is dé zorg- en 
dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard. 
DPRS biedt thuiszorg, professionele en betrokken zorg 
in woonzorgcentra De Raatstede en Hugo-Waard, 
een maaltijdenservice, personen-alarmering  en 
uitdagende welzijns-activiteiten voor (buurt)
bewoners. Kijk voor meer info op www.dprs.nl 

Samen een tegen eenzaamheid
Bezoek het Gouden Festival op 5 & 6 oktober!  U 
bent van harte welkom!

Meer weten over het Gouden Festival? Kijk op 
www.dprs.nl/goudendagen, bezoek onze Facebook-
pagina’s, of bel met 072 -576 72 00.

Locaties
De Raatstede, Dolomiet 2
Hugo-Waard, G. Douplantsoen 72   
Grand café het Arboretum, Tamarixplantsoen 2 

Gouden Dagen Heerhugowaard & De Pieter Raat Stichting presenteren

GOUDEN 
FESTIVAL

Livemuziek • Theater • Dans • Activiteiten
Foodtrucks • Paardentram & meer...

Iedereen is van harte welkom!

ZATERDAG 5 OKTOBER 
Locatie: De Raatstede • Thema: Jaren 50 & 60

ZONDAG 6 OKTOBER
Locatie: Hugo-Waard • Thema: Muziek

ZONDAG 6 OKTOBER 
Locatie: Het Arboretum • Thema: Holland!G
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ZATERDAG 5 OKTOBER
10.00 - 17.00 UUR

Jaren 50 & 60
De Raatstede,  Dolomiet 2 

Let’s rock-‘n-roll… Bij De Raatstede vieren 
we de jaren 50- 60! Van 10.00 tot 17.00 uur 
is er (live) muziek, theater, entertainment 
en kunt u heerlijk eten en drinken bij 
verschillende foodtrucks. Met optredens 
van rock-‘n-roll dansgroep HappYnez, 
(10.30 uur), Popkoor Different (12.15 uur), 
een modeshow (14.00 uur) waarin onder 
meer Marilyn Monroe en Elvis Presley hun 
opwachting maken en een optreden van 
zangeres Monique (15.00 uur). Tussendoor is 
er ook van alles te beleven, kunt u  muziek 
kiezen bij een jukebox en zijn er leuke 
prijzen te winnen bij het Rad van Fortuin. 

PROGRAMMA
10.00 Opening
10.30 - 11.45 Rock-’n-roll dansgroep 
 HappYnez 
12.15 -13.30  Popkoor Different 
14.00   Modeshow m.m.v. Marilyn  
 Monroe & Elvis Presley
15.00 Zangeres Monique 

11.45, 13.30 en 14.30 uur 
Loterijtrekking: win leuke prijzen, 
beschikbaar gesteld door Waardse 
ondernemers! 

ZONDAG  6 OKTOBER
10.00 - 17.00 UUR

Muziek & Heel Heerhugowaard bakt! 
Hugo-Waard, G. Douplantsoen 72

Senioren en buurtbewoners dompelen zich 
zondag 6 oktober bij Hugo-Waard onder in 
muzikale sferen. Er is van alles te beleven. 
Houdt u van bakken? Doe mee aan de Heel 
Heerhugowaard bakt-actie en lever om 
9.30 uur uw taart in bij de jury aan het G. 
Douplantsoen. Meld uw taartcreatie vooraf 
aan bij c.gleijsteen@dprs.nl. Nadat de jury 
heeft geproefd en beoordeeld, worden de 
taartstukken verkocht voor het goede doel: 
Gouden Dagen Heerhugowaard. Verder in 
Hugo-Waard: optredens van een gemengd 
koor (11.00 uur), balletuitvoering (13.00 uur) 
en theatervoorstelling (14.30 uur).  Ook kunt 
u mooie prijzen winnen bij het Rad van Fortuin.

PROGRAMMA
09.30  Inleveren taarten Heel  
 Heerhugowaard bakt
10.00  Opening en jurering taarten
11.00 - 12.30  Koor Time to sing m.m.v. 
 accordeonisten
13.00  Klassieke balletvoorstelling  
 door jeugd van Balletschool 
 Heerhugowaard
14.30 - 15.30 Helden, theatervoorstelling 
 van Anna & Irma, mix 
 van grappige sketches en  
 prachtige luisterliedjes. 

ZONDAG  6 OKTOBER
10.00 - 17.00 uur

Holland!
Grand café Arboretum, Tamarixplantsoen 2

Wat is nu typisch Hollands? U ontdekt 
het bij het Arboretum! Bij Arboretum 
staat Holland centraal. Ook hier bruist het 
van de leuke activiteiten & verrassende 
optredens. Hip Hollands, dus allerminst 
oubollig! Zinnenprikkelende activiteiten, 
leuk voor jong en ouder! Bij de verschillende 
foodtrucks, kunt u terecht voor typisch 
Hollandse lekkernijen en gerechten. En bij 
het Rad van Fortuin maakt u kans op leuke 
prijzen. Laat u verrassen! 

PROGRAMMA
10.00 Feestelijke opening 
10.30 - 12.00 Optreden Westfriese dans- 
 groep Schagen 
11.30 Sprookjesfiguren op bezoek 
12.30 - 14.00 Rad van Fortuin
14.30 - 17.00 Optreden Dick Raat 

ZATERDAG & ZONDAG 

 GRATIS MET 
DE PAARDENTRAM

Tussen 10.00 en 12.00 en van 13.30 tot 17.00 
uur rijdt er op zaterdag 5 en op zondag 6 
oktober een paardentram tussen haltes bij 
De Raatstede (Dolomiet),  G. Douplantsoen, 
Tamarixplantsoen en de Hortensialaan. 

Deze tram is ook geschikt voor rolstoelers! 

Iedereen is 
van harte welkom!

Zangeres Monique Heel Heerhugowaard bakt Westfriese dansgroep Schagen Paardentram

Dick Raat Klassiek ballet  -  Balletschool Heerhugowaard
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