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ACTIVITEITEN
VOOR SENIOREN



VOORWOORD
Alstublieft! 
Voor u ligt het activiteitenprogramma voor 
de maand januari van woonzorgcentrum De 
Raatstede. Boordevol leuks voor bewoners 
van De Raatstede en voor senioren uit de 
buurt: u bent van harte welkom bij onze 
creatieve, sportieve, muzikale en culinaire 
activiteiten!

BOEKJE VERVANGT GEEL PROGRAMMA
Ons vertrouwde activiteitenprogramma 
is inderdaad verpakt in een nieuw jasje... 
Voorheen kreeg u van ons het opvallende gele 
A4-papier. Omdat onze welzijnsmedewerkers 
steeds meer activiteiten organiseren en we 
merken dat u graag meer wilt weten, kiezen 
we voor een andere vorm. Met ruimte voor 
uitleg en foto’s. Een boekje dat recht doet 
aan de activiteiten.

VOOR RAATSTEDE-BEWONERS EN
SENIOREN UIT DE BUURT
Onze activiteiten zijn voor bewoners van 
woonzorgcentrum De Raatstede en voor 
senioren uit de buurt. Deelname aan de 
meeste activiteiten is gratis. Net als een 
eerste kopje koffie of thee. Soms is er een 
beperkt aantal plekjes beschikbaar. Wilt 
u zeker zijn van deelname? Meldt u dan 
z.s.m. aan. Dat kan door langs te komen bij 
de welzijnsmedewerkers van De Raatstede, 
door tijdens kantooruren te bellen met 072 
– 57 67 200 of via de mail: welzijn@dprs.nl. 
U kunt bij ons met pin en contant betalen. 

We wensen u een mooie & actieve 
januarimaand en een sprankelend 2020! 
We hopen u te zien bij één of meer van onze 
activiteiten.  

Team welzijn De Raatstede 

Kijk voor activiteiten bij 
woonzorgcentrum Hugo-Waard (G. 
Douplantsoen 72) en grand -café 
Arboretum (Tamarixplantsoen 1) op 
www.dprs.nl/activiteiten. 

COLOFON
 
Dit boekje en het activiteitenprogramma zijn met de grootste mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen hieraan 
geen rechten worden ontleend en zijn programmawijzigingen onder voorbehoud. Deelname aan activiteiten is voor 
eigen risico. Bij verhindering vindt geen restitutie plaats.  

Redactie:  De Pieter Raat Stichting – afdeling communicatie - c.dewilde@dprs.nl
Vormgeving: Gorter Advisie Reclame & Communicatie  
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051 Donderdag 16 januari  14.30 - 16.30 uur  Creatief café: sneeuwpop-kwast maken! 
052 Donderdag 16 januari  14.30 - 16.00 uur Pieter Raat Koor
053 Vrijdag 17 januari  10.30 - 12.00 uur  Beauty: nagels 
054 Vrijdag 17 januari  14.30 - 16.00 uur  Wereldwijd indoor fietsen 
055 Vrijdag 17 januari  14.00 - 16.30 uur  Klaverjassen 
056 Zaterdag 18 januari  14.30 - 16.30 uur  Spellencafé
057 Zaterdag 18 januari  16.00 - 17.00 uur  Rooms-katholieke kerkdienst 
058 Zaterdag 18 januari  19.00 - 21.00 uur  Beeld- en geluidfragmenten op aanvraag  
059 Zondag 19 januari  14.30 - 16.00 uur  Bingo 
060 Maandag 20 januari  10.00 - 11.30 uur  Groen & zo… 
061 Maandag 20 januari  10.30 - 11.30 uur  Stoelgym 
062 Maandag 20 januari  14.30 - 16.00 uur Sjoelen  
063 Dinsdag 21 januari  10.00 - 11.45 uur  Schilderclub o.l.v. Simonet Langhorst  
064 Dinsdag 21 januari  10.30 - 11.30 uur  Stoelyoga 
065 Dinsdag 21 januari  15.00 - 18.00 uur Samen koken, samen eten 
066 Woensdag 22 januari  10.00 - 12.00 uur Keezen  
067 Woensdag 22 januari  10.30 - 11.30 uur Wandelen/ boodschappen doen met leerlingen
068 Woensdag 22 januari  14.00 - 16.00 uur Workshop Intuïtief schilderen 
069 Woensdag 22 januari  14.30 - 16.00 uur Muziek herleeft
070 Donderdag 23 januari   10.00 - 11.45 uur  Biljarten met het Parelteam 
071 Donderdag 23 januari  10.00 - 11.00 uur  Geheugenfitness  
 Donderdag 23 januari  11.00 - 12.00 uur  Geheugenfitness  
072 Donderdag 23 januari  13.30 - 17.00 uur Rit met busje Thijs 
073 Donderdag 23 januari  14.30 - 16.30 uur  Creatief café
074 Donderdag 23 januari  14.30 - 16.00 uur Pieter Raat Koor
075 Donderdag 23 januari  14.45 - 16.00 uur Bijbelkring
076 Vrijdag 24 januari 10.30 - 12.00 uur  Beauty 
077 Vrijdag 24 januari  14.30 - 16.00 uur  Wereldwijd indoor fietsen 
078 Vrijdag 24 januari  14.00 - 16.30 uur  Klaverjassen 
079 Zaterdag 25 januari  14.30 - 16.30 uur  Spellencafé
080 Zaterdag 25 januari  16.00 - 17.00 uur  Rooms-katholieke kerkdienst 
081 Zaterdag 25 januari  19.00 - 21.00 uur  Beeld- en geluidfragmenten op aanvraag  
082 Zondag 26 januari  14.30 - 16.00 uur  Film: Heidi! 
083 Maandag 27 januari  10.00 - 11.30 uur  Groen & zo… 
084 Maandag 27 januari  10.30 - 11.30 uur  Stoelgym 
085 Maandag 27 januari  14.30 - 16.00 uur  Feestelijke prijsuitreiking competitiespelen 
086 Dinsdag 28 januari  10.00 - 11.45 uur  Schilderclub o.l.v. Simonet Langhorst  
087 Dinsdag 28 januari  10.30 - 11.30 uur  Stoelyoga 
088 Dinsdag 28 januari  13.30 - 16.00 uur Marion Mode 
089 Dinsdag 28 januari  15.00 - 18.00 uur Samen koken, samen eten
090 Woensdag 29 januari  10.00 - 12.00 uur  WII Bowlen   
091 Woensdag 29  januari  10.30 - 11.30 uur Wandelen/ boodschappen doen met leerlingen
092 Woensdag 29  januari  14.30 - 15.30 uur Lezing over poëziealbums door H. Hoffmann
093 Donderdag 30 januari   10.00 - 11.45 uur  Biljarten met het Parelteam 
094 Donderdag 30 januari  10.00 - 11.00 uur  Geheugenfitness  
 Donderdag 30 januari  11.00 - 12.00 uur  Geheugenfitness  
095 Donderdag 30 januari  13.30 - 17.00 uur Rit met busje Thijs 
096 Donderdag 30 januari  14.30 - 16.30 uur  Creatief café
097 Donderdag 30 januari  14.30 - 16.00 uur Pieter Raat Koor
098 Vrijdag 31 januari  10.30 - 12.00 uur Dichten met Bettina & Aloysius & Gedichtenwedstrijd 
099 Vrijdag 31 januari  10.30 - 12.00 uur  Beauty: nagels 
100 Vrijdag 31 januari  14.30 - 16.00 uur  Wereldwijd indoor fietsen 
101 Vrijdag 31 januari  14.00 - 16.30 uur  Klaverjassen 

ACTIVITEITENPROGRAMMA JANUARI 2020

001 Op aanvraag   Met de duofiets eropuit!
002 Maandag t/m zondag  08.00 - 10.00 uur Inloop ontbijtochtend 
003 Maandag t/m zondag  10.00 - 20.30 uur Inloop De Pieter Raat     
004 Donderdag 2 januari  10.00 - 11.00 uur  Geheugenfitness ‘Het Gouden Brein’  
 Donderdag 2 januari  11.00 - 12.00 uur Geheugenfitness ‘Het Gouden Brein’
005 Donderdag 2 januari  13.30 - 17.00 uur Met busje Thijs naar De Rijp
006 Donderdag 2 januari  14.30 - 16.00 uur  Creatief café   
007 Vrijdag 3 januari  10.30 - 12.00 uur Beauty: nagels
008 Vrijdag 3 januari  14.30 - 16.00 uur Wereldwijd indoor fietsen 
009 Vrijdag 3 januari  14.00 - 16.30 uur Klaverjassen 
010 Zaterdag 4 januari  14.30 - 16.30 uur  Spellencafé   
011 Zaterdag 4 januari  16.00 - 17.00 uur Rooms-katholieke kerkdienst 
012 Zaterdag 4 januari  19.00 - 21.00 uur  Beeld- en geluidfragmenten op aanvraag   
013 Zondag 5 januari  14.30 - 16.00 uur Film: Rode Sien 
014 Maandag 6 januari  10.00 - 11.30 uur  Groen & zo… 
015 Maandag 6 januari  10.30 - 11.30 uur  Stoelgym 
016 Maandag 6 januari  14.30 - 16.00 uur Vlotbruggen 
017 Dinsdag 7 januari  10.00 - 11.45 uur  Schilderclub o.l.v. Simonet Langhorst 
018 Dinsdag 7 januari  10.30 - 11.30 uur Stoelyoga 
019 Dinsdag 7 januari  15.00 - 18.00 uur Samen koken, samen eten 
020 Dinsdag 7 januari  19.00 - 21.00 uur Workshop Gedichten maken, doet u zo…
021 Woensdag 8 januari  10.00 - 12.00 uur Keezen          
022 Woensdag 8 januari  10.30 - 11.30 uur Wandelen/ boodschappen doen met leerlingen
023 Woensdag 8 januari  14.30 - 16.00 uur Muziek herleeft…
024 Woensdag 8 januari  16.00 - 17.00 uur Oecumenische kerkdienst 
025 Donderdag 9 januari  10.00 - 11.45 uur Biljarten met het Parelteam 
026 Donderdag 9 januari  10.00 - 11.00 uur  Geheugenfitness  
 Donderdag 9 januari  11.00 - 12.00 uur  Geheugenfitness
027 Donderdag 9 januari  13.30 - 17.00 uur Rit met busje Thijs 
028 Donderdag 9 januari  14.30 - 16.00 uur  Creatief café
029 Donderdag 9 januari  14.30 - 16.00 uur Pieter Raat Koor
030 Donderdag 9 januari  14.45 - 16.00 uur  Bijbelkring 
031 Donderdag 9 januari  10.30 - 12.00 uur  Beauty
032 Vrijdag 10 januari  14.30 - 16.00 uur  Wereldwijd indoor fietsen 
033 Vrijdag 10 januari  14.00 - 16.30 uur  Klaverjassen 
034 Zaterdag 11 januari  14.30 - 16.30 uur  Spellencafé
035 Zaterdag 11 januari  16.00 - 17.00 uur  Rooms-katholieke kerkdienst 
036 Zaterdag 11 januari  19.00 - 21.00 uur  Beeld- en geluidfragmenten op aanvraag  
037 Zondag 12 januari  14.30 - 16.00 uur  Film: Rondje West-Friesland 
038  Maandag 13 januari 10.00 - 11.30 uur Groen & zo...
039 Maandag 13 januari  10.30 - 11.30 uur  Stoelgym 
040 Maandag 13 januari  14.30 - 16.00 uur Kegelen 
041 Dinsdag 14 januari  10.00 - 11.45 uur  Schilderclub o.l.v. Simonet Langhorst  
042 Dinsdag 14 januari  10.30 - 11.30 uur  Stoelyoga 
043 Dinsdag 14 januari  15.00 - 18.00 uur Samen koken, samen eten 
044 Woensdag 15 januari  10.00 - 12.00 uur  WII Bowlen   
045 Woensdag 15 januari  10.30 - 11.30 uur Wandelen/ boodschappen doen met leerlingen
046 Woensdag 15 januari  14.30 - 16.00 uur Muziek herleeft… 
047 Woensdag 15 januari  14.00 - 16.00 uur Modeverkoop Ter Mey 
048 Donderdag 16 januari   10.00 - 11.45 uur Biljarten met het Parelteam 
049 Donderdag 16 januari  10.00 - 11.00 uur  Geheugenfitness  
 Donderdag 16 januari  11.00 - 12.00 uur  Geheugenfitness
050 Donderdag 16 januari  13.30 - 17.00 uur Rit met busje Thijs 

WOONZORGCENTRUM DE RAATSTEDE
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001. MET DE DUOFIETS EROPUIT!
RESERVERING OP AANVRAAG | GRATIS
De haren in de wind, de voeten op de pedalen en 
ondertussen met een vrijwilliger Heerhugowaard 
en omgeving verkennen. Goed voor de motoriek en 
conditie. 

Heeft u zin? Maak een afspraak via de welzijns-
medewerkers!  

Exclusief voor bewoners van De Raatstede en VPT-
cliënten (Volledig Pakket Thuis). 

002. INLOOP ONTBIJTOCHTEND
MAANDAG T/M ZONDAG 08.00 - 10.00 UUR | RESTAURANT
Zin in een lekker ontbijtje? Schuif aan in het restaurant! Verse boterhammen, beschuit,  
crackers, diverse soorten beleg, koffie en/ of thee, een gebakken of een gekookt eitje: 
de restaurantmedewerkers serveren het u graag. 

Voor bewoners van De Raatstede en VPT-cliënten: gratis. 
Voor buurtbewoners:  € 2,75. 

003. INLOOP DE PIETER RAAT 
DONDERDAG 2 JANUARI 10.00 - 11.00 EN 11.00 - 12.00 UUR | DE WINDSOOS
U bent van harte welkom bij Pieter Raat! Voor een kopje koffie, thee, een spel of een 
praatje… Of schuif aan bij de lees- of puzzeltafel en geniet van de gezelligheid om u 
heen.  Loop gewoon eens binnen en ontdek wat er allemaal mogelijk is bij Pieter Raat.  

004. GEHEUGENFITNESS
DONDERDAG 2 JANUARI 10.00 - 12.00 UUR | RESTAURANT

Kraak uw brein! Kent u de spreekwoorden en gezegden? En weet u waar bepaalde 
woorden vandaan komen? Door geheugenspelletjes te doen, herinneringen op 
te halen, samen te puzzelen en raadsels op te lossen, houdt u elkaar scherp. Ook 
rekenen en schrijven, komen aan bod. Deze activiteit wordt begeleid door een 
welzijnsmedewerker.

N.B. 2 groepen!
10.00 - 11.00 groep 1: ook voor mensen met zichtbeperking
11.00 - 12.00 groep 2: ook voor mensen met geheugenbeperking

Maximaal 12 deelnemers per groep. 
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners.

005. MET BUSJE THIJS NAAR DE RIJP  
DONDERDAG 2 JANUARI 13.30 - 17.00 UUR | € 5,00
Zin in een leuk uitje naar het prachtige De Rijp? Ga dan mee met deze rit van bus 
Thijs. De bus is ook geschikt voor rolstoelen. Elke week brengt bus Thijs u naar 
een andere bestemming in het prachtige Heerhugowaard of omgeving. Kijk op het 
mededelingenbord in het Atrium, schrijf u in en betaal bij de welzijnsmedewerker. 
Bent u zeker van een plekje! 

Exclusief voor bewoners van De Raatstede en VPT- cliënten (Volledig Pakket Thuis).
Uitsluitend na aanmelding en betaling vooraf. 

006. CREATIEF CAFÉ 
DONDERDAG 2 JANUARI 14.30 - 16.00 UUR | DE WINDSOOS |  V.A. € 1,00
Hoe leuk is het om lekker creatief bezig te zijn?! Tijdens deze activiteit maakt u één of 
meer kaarten, neemt u de schilderkwast ter hand of gaat u handwerken, zoals breien, 
haken of borduren. U kunt ook uw eigen handwerk meenemen. Waar u ook voor 
kiest; de activiteiten zijn goed voor de fijne motoriek en het creatief café is gezellig. 
Iedereen is welkom en kan meedoen! Vrijwilligers helpen waar nodig. 
Maximaal 12 deelnemers. Voor bewoners van De Raatstede en voor buurtbewoners. 

007. BEAUTY: NAGELS 
VRIJDAG 3 JANUARI 10.30 - 12.00 UUR | DE WINDSOOS | € 0,50
Laat u even heerlijk in de watten leggen tijdens deze beauty-ochtend. U krijgt onder 
meer een handmassage en uw nagels worden gevijld en/ of gelakt. Fijn! U mag ook 
uw eigen toiletartikelen meenemen. 

Voor bewoners van De Raatstede en voor buurtbewoners. 
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008. WERELDWIJD INDOOR FIETSEN 
VRIJDAG 3 JANUARI 14.30 - 16.00 UUR | RESTAURANT | GRATIS
Weer of geen weer… Bij De Raatstede fietst u altijd droog en zonder tegenwind. En 
de omgeving is verrassend: u kiest zelf in welke wereldstad of landelijke omgeving u 
wilt fietsen. Op de Silverfit-fiets trekt u zo de wereld in. 

Maximaal 12 deelnemers.
Voor bewoners van De Raatstede en voor buurtbewoners. 

009. KLAVERJASSEN 
VRIJDAG 3 JANUARI 14.00 - 16.30 UUR | RESTAURANT | GRATIS
Welke hartenvrouw of troefboer meldt 
zich aan voor de kaartclub? Kom gezellig 
klaverjassen op vrijdag! Vrijwilligers 
begeleiden deze ouderwets gezellige 
klaverjasmiddag. Natuurlijk drinken we 
een kopje koffie of thee. En u weet: de boer 
is troef!

Voor bewoners van De Raatstede en voor buurtbewoners. 

N.B. Het eerste kopje koffie of thee is voor buurtbewoners gratis. Overige consumpties 
zijn voor eigen rekening.

010. SPELLENCAFÉ 
ZATERDAG 4 JANUARI 14.30 - 16.30 UUR  | RESTAURANT | GRATIS
Houdt u van spelletjes? Schuif dan aan tijdens het wekelijkse spellencafé. Jong en 
uder spelen verschillende spellen: van de bekende bord- en kaartspellen, tot keezen, 
skip bo en meer… Een spel van thuis meenemen mag natuurlijk ook! Deelname en 
het eerste kopje koffie of thee zijn gratis! 

Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. 

011. ROOMS-KATHOLIEKE KERKDIENST 
ZATERDAG 4 JANUARI 16.00 - 17.00 UUR | RAATKAMER | GRATIS
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. Na afloop koffie. 

012. BEELD- EN GELUIDFRAGMENTEN OP AANVRAAG 
ZATERDAG 4 JANUARI 19.00 - 21.00 UUR | RESTAURANT | GRATIS
Zijn er tv-beelden, radio-fragmenten of theatersketches die u graag nog eens terug zou 
willen zien of horen? Vraag uw fragment aan! Beleef het ouderwetse zaterdagavond-
gevoel! Met natuurlijk desgewenst een hapje en een drankje (tegen betaling). 
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners.

013. FILM: RODE SIEN MET WILLEKE ALBERTI 
ZONDAG 5 JANUARI 14.30 - 16.00 UUR  | RESTAURANT | GRATIS
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. 

014. GROEN & ZO…
MAANDAG 6 JANUARI 10.00 - 11.30 UUR | ATRIUM 
Groene vingers of niet… U bent van harte welkom om mee te doen met groen & 
zo! Gezellig samen boeketten samenstellen, bloemschikken en tuinieren in de 
plantenbakken op hoogte. Nog even lekker binnen!

Exclusief voor bewoners van De Raatstede.  

015. STOELGYM  
MAANDAG 6 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR  
GRATIS
U bent van harte welkom bij Pieter Raat! 
Voor een kopje koffie, thee, een spel of 
een praatje… Of schuif aan bij de lees- of 
puzzeltafel en geniet van de gezelligheid 
om u heen.  Loop gewoon eens binnen 
en ontdek wat er allemaal mogelijk is bij 
Pieter Raat.  

016. VLOTBRUGGEN
MAANDAG 6 JANUARI 14.30 - 16.00 UUR  | RESTAURANT | GRATIS

Ooit van vlotbruggen gehoord? Doel van het spel is met een biljartbal zoveel mogelijk 
punten te scoren! Een spelvorm waarbij u uw motoriek oefent en de sociale contacten 
versterkt. Gezelligheid staat voorop. 
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017. SCHILDERCLUB O.L.V. SIMONET LANGHORST 
DINSDAG 7 JANUARI 10.00 - 11.45 UUR | RESTAURANT | € 2,50 PER LES
Kunstenares Simonet Langhorst geeft tien weken achtereen een schilderles. U 
werkt met acrylverf op canvas. Of u nu een beginnende of gevorderde schilder bent: 
Langhorst geeft tips en leert u de fijne kneepjes…  

Maximaal 12 deelnemers.
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. 
Aanmelden verplicht.  

018. STOELYOGA
DINSDAG 7 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR | DE OVERKANT | € 4,00
Adem in, adem uit en ontspan… De rustige bewegingsvorm stoelyoga is geschikt 
voor iedereen, ongeacht conditie of lenigheid.  De lessen van yogadocent Monita zijn 
er op gericht om de spieren en gewrichten soepeler te maken. U leert spanning los te 
laten en uw concentratie en motoriek verbetert. De oefeningen hebben een positief 
effect op het lichaam en de geest. Namasté!

Maximaal 10 deelnemers.
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. 

019. SAMEN KOKEN, SAMEN ETEN
DINSDAG 7 JANUARI 15.00 - 18.00 UUR | DE WINDSOOS | € 3,00
Wassen, snijden, koken, bakken en 
braden… Wat is er leuker dan samen 
koken? Samen het  gerecht opeten! De 
begeleiding wordt verzorgd door een 
welzijnsmedewerker en een vrijwilliger. 

Maximaal 12 deelnemers. 
Voor bewoners van De Raatstede en 
buurtbewoners.  Uitsluitend na aanmelding vooraf!   

020. WORKSHOP GEDICHTEN MAKEN, DOET U ZO… 
DINSDAG 7 JANUARI 19.00 - 21.00 UUR | € 15,00
Altijd al willen dichten? Doe mee aan deze workshop! Welzijnsmedewerker en dichter 
Bettina Reus staat garant voor een leerzame en gezellige workshop. Bettina geeft tips 

en gaat met u en de andere deelnemers aan de slag. Ook draagt zij gedichten voor 
van bekende dichters. Na afloop van de workshop neemt u uw eigen gedichten mee 
en ontvangt u bovendien een prachtige dichtbundel van Bettina Reus. 

Maximaal 10 deelnemers. 
Voor bewoners Raatstede en buurtbewoners.  
Uitsluitend na aanmelding en betaling.  

021. KEEZEN
WOENSDAG 8 JANUARI 10.00 - 12.00 UUR | RESTAURANT | GRATIS
Keezen is een combinatie van Mens-Erger-Je-Niet en Pesten. Een spelvorm waarbij u 
de fijne motoriek en het geheugen oefent en de sociale contacten versterkt.  

Maximaal 16 deelnemers (4 x 4 deelnemers).
Voor bewoners Raatstede en buurtbewoners.

022. WANDELEN/ BOODSCHAPPEN DOEN MET 
LEERLINGEN/ VRIJWILLIGERS 
WOENSDAG 8 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR | ATRIUM | GRATIS
Even lekker naar buiten, onder de mensen zijn en samen een boodschapje halen in 
Middenwaard. Dat kan elke woensdag (m.u.v. de schoolvakanties) met een van onze 
leerlingen of vrijwilligers. Om 10.30 uur verzamelen en vertrekken de deelnemers. 

Voor bewoners Raatstede en buurtbewoners.

023. MUZIEK HERLEEFT…  
WOENSDAG 8 JANUARI 14.30 - 16.00 UUR | RESTAURANT | GRATIS
Houdt u ook zo van luisteren naar muziek, meezingen en/ of dansen? Dan kunt u 
deze middag uw hart ophalen! Met een diversiteit aan muzieksoorten maken de 
welzijnsmedewerker en de vrijwilligers er een gezellige middag van, met en voor u.

Voor bewoners Raatstede en buurtbewoners.

024. OECUMENISCHE KERKDIENST 
WOENSDAG 8 JANUARI 16.00 - 17.00 UUR | RAATKAMER | GRATIS
In een kleine groep belijdt u met elkaar het geloof.  



ACTIVITEITENPROGRAMMA JANUARI 2020WOONZORGCENTRUM DE RAATSTEDE

AC
TI

VI
TE

IT
EN

 IN
 D

EZ
E 

U
IT

G
AV

E
w

w
w

.d
pr

s.
nl

Exclusief voor bewoners van De Raatstede.

025. BILJARTEN MET HET PARELTEAM
DONDERDAG 9 JANUARI 10.00 - 12.00 | VERTREK ATRIUM 9.45 UUR | € 2,00
Speciaal voor hen die vergeetachtig worden, die een beperking hebben en/ of gewoon 
willen meedoen: biljarten met het Parelteam bij het Biljartcentrum aan de overkant 
van de Raatstede (Parelhof 3). Met indien nodig en gewenst een klein beetje hulp van 
de welzijnsmedewerker. We vertrekken gezamenlijk vanuit de Raatstede om 9.45 uur. 
Of we zien u om 10.00 uur in het biljartcentrum. 

De prijs is exclusief drankjes en hapjes. 
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. 

026. GEHEUGENFITNESS
DONDERDAG 9 JANUARI 10.00 – 11.00 EN 11.00 – 12.00 UUR | DE WINDSOOS 
Kraak uw brein! Kent u de spreekwoorden 
en gezegden? En weet u waar bepaalde 
woorden vandaan komen? Door 
geheugenspelletjes te doen, herinneringen 
op te halen, samen te puzzelen en raadsels 
op te lossen, houdt u elkaar scherp. Ook 
rekenen en schrijven, komen aan bod. 
Deze activiteit wordt begeleid door een welzijnsmedewerker. 

N.B. 2 groepen!
10.00 - 11.00 groep 1: ook voor mensen met zichtbeperking
11.00 - 12.00 groep 2: ook voor mensen met geheugenbeperking

Maximaal 12 deelnemers per groep.
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners.

027. BUSJE THIJS  
DONDERDAG 9 JANUARI 13.30 - 17.00 UUR | DE WINDSOOS | € 5,00

Zin in een leuk uitje in het prachtige Heerhugowaard en/ of omgeving? Ga dan mee 
met een van de wekelijkse ritten van bus Thijs. De bus is ook geschikt voor rolstoelen. 
Kijk op het mededelingenbord in het Atrium waar de rit naar toegaat, schrijf u in en 

betaal bij de welzijnsmedewerker. Bent u zeker van een plekje! De ritten gaan door 
bij voldoende belangstelling. 

Exclusief voor bewoners van De Raatstede en afnemers van het Volledig Pakket Thuis 
(VPT). Uitsluitend na aanmelding en betaling vooraf.

028. CREATIEF CAFÉ 
DONDERDAG 9 JANUARI 14.30 - 16.00 UUR | DE WINDSOOS  | V.A. € 1,00
Hoe leuk is het om lekker creatief bezig te zijn?! Tijdens deze activiteit maakt u één of 
meer kaarten, neemt u de schilderkwast ter hand of gaat u handwerken, zoals breien, 
haken of borduren. U kunt ook uw eigen handwerk meenemen. Waar u ook voor 
kiest; de activiteiten zijn goed voor de fijne motoriek en het creatief café is gezellig. 
Iedereen is welkom en kan meedoen! Vrijwilligers helpen waar nodig. 

Maximaal 12 deelnemers. 
Voor bewoners van De Raatstede en voor buurtbewoners. 

029. PIETER RAAT KOOR 
DONDERDAG 9 JANUARI 14.30 - 16.00 UUR | RESTAURANT | € 2,00
De pianist en de dirigente geven 
de toon aan en begeleiden u en de 
andere koorleden bij de liedjes. U kunt 
naar hartenlust meezingen! Plezier is 
belangrijker dan de juiste toon! 

Voor bewoners van De Raatstede en voor 
buurtbewoners. 

030. BIJBELKRING 
DONDERDAG 9 JANUARI 14.45 - 16.00 UUR | HUISKAMER 2E ETAGE 
Met elkaar in een kleine groep het geloof belijden en diverse onderwerpen bespreken.
Voor bewoners van De Raatstede en voor buurtbewoners. 

031. BEAUTY
VRIJDAG 10 JANUARI 10.30 - 12.00 UUR | DE WINDSOOS | € 0,50
Laat u even heerlijk in de watten leggen tijdens deze beauty-ochtend. U krijgt 
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bijvoorbeeld een gezichtsmasker. Fijn voor dames en heren! U mag ook uw eigen 
toiletartikelen meenemen.Voor bewoners van De Raatstede en voor buurtbewoners. 

032. WERELDWIJD INDOOR FIETSEN 
VRIJDAG 10 JANUARI 14.30 - 16.00 UUR | RESTAURANT | GRATIS
Weer of geen weer… Bij De Raatstede fietst u altijd droog en zonder tegenwind. En 
de omgeving is verrassend: u kiest zelf in welke wereldstad of landelijke omgeving u 
wilt fietsen. Op de Silverfit-fiets trekt u zo de wereld in. 

Maximaal 12 deelnemers. Voor bewoners van De Raatstede en voor buurtbewoners. 

033. KLAVERJASSEN 
VRIJDAG 10 JANUARI 14.00 - 16.30 UUR | RESTAURANT | GRATIS
Welke hartenvrouw of troefboer meldt zich aan voor de kaartclub? Kom gezellig 
klaverjassen op vrijdag! Vrijwilligers begeleiden deze ouderwets gezellige 
klaverjasmiddag. Natuurlijk drinken we een kopje koffie of thee. En u weet: de boer 
is troef!

Voor bewoners van De Raatstede en voor buurtbewoners. 
N.B. Het eerste kopje koffie of thee is voor buurtbewoners gratis. Overige consumpties 
zijn voor eigen rekening.

034. SPELLENCAFÉ
ZATERDAG 11 JANUARI 14.30 - 16.30 UUR   | RESTAURANT | GRATIS
Houdt u van spelletjes? Schuif dan aan tijdens het wekelijkse spellencafé. Jong en 
ouder spelen verschillende spellen: van de bekende bord- en kaartspellen, tot keezen, 
skip bo en meer… Een spel van thuis meenemen mag natuurlijk ook! Deelname en 
het eerste kopje koffie of thee zijn gratis! 
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. 

035. ROOMS-KATHOLIEKE KERKDIENST 
ZATERDAG 11 JANUARI 16.00 - 17.00 UUR | RAATKAMER | GRATIS
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. Na afloop koffie. 

036. BEELD- EN GELUIDFRAGMENTEN OP AANVRAAG 
ZATERDAG 11 JANUARI 19.00 - 21.00 UUR | RESTAURANT | GRATIS

Zijn er tv-beelden, radio-fragmenten of theatersketches die u graag nog eens zou 
willen zien of horen? Vraag uw fragment aan! Beleef het ouderwetse zaterdagavond-
gevoel! Met natuurlijk desgewenst een hapje en een drankje (tegen betaling). 
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners

037. FILM: RONDJE WEST-FRIESLAND MET LIEDJES, 
RIJMEN EN HUMOR
ZONDAG 12 JANUARI 14.30 - 16.00 UUR | RESTAURANT | GRATIS
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners.

038. GROEN & ZO…
MAANDAG 13 JANUARI 10.00 - 11.30 UUR | ATRIUM | GRATIS
Groene vingers of niet… U bent van harte 
welkom om mee te doen met groen & zo! 
Gezellig samen boeketten samenstellen, 
bloemschikken en tuinieren in de 
plantenbakken op hoogte. Nog even 
lekker binnen!

Exclusief voor bewoners van De Raatstede.

039. STOELGYM
MAANDAG 13 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR  | DE OVERKANT | GRATIS
Tijdens stoelgym doen we op muziek vanuit een stoel diverse oefeningen (ook in 
spelvorm). Zo blijft u fitter! Ook geschikt voor mensen die niet kunnen lopen of staan. 

Maximaal 15 personen.Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners.

040. KEGELEN 
MAANDAG 13 JANUARI  14.30 - 16.00 UUR  | RESTAURANT | GRATIS

Probeer in drie worpen zoveel mogelijk kegels om te gooien! Een spelvorm waarbij u 
voornamelijk fysiek bezig bent en de sociale contacten versterkt. Gezelligheid staat 
voorop. Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners.



De Pieter Raat Stichting biedt:

• Uitdagende activiteiten bij De Raatstede, Hugo-Waard    
    en grand café Arboretum
• Thuiszorg & huishoudelijke hulp 
• Passende zorg in de woonzorgcentra 
   De Raatstede en Hugo-Waard 
• Personenalarmering
• Thuisbezorgde maaltijden Tafeltje Dekje
• Gastvrije & gezellige restaurants en  
   ontmoetingscentra

Meer weten? Kijk op www.dprs.nl! 
Of bel met 072 - 576 72 00.

VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE 
WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE 
SENIORENSENIORENSENIORENSENIORENSENIORENSENIORENSENIORENSENIORENSENIORENSENIORENSENIORENSENIOREN

WONEN  -  ZORG  -  WELZIJN www.dprs.nl
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041. SCHILDERCLUB O.L.V. SIMONET LANGHORST 
DINSDAG 14 JANUARI 10.00 - 11.45 UUR | RESTAURANT | € 2,50 PER LES
Kunstenares Simonet Langhorst geeft tien weken achtereen een schilderles. U 
werkt met acylverf op canvas. Of u nu een beginnende of gevorderde schilder bent: 
Langhorst geeft tips en leert u in 10 lessen de fijne kneepjes… 

Maximaal 12 deelnemers. Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. 

042. STOELYOGA
DINSDAG 14 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR | DE OVERKANT | € 4,00
Adem in, adem uit en ontspan… De rustige bewegingsvorm stoelyoga is geschikt 
voor iedereen, ongeacht conditie of lenigheid.  De lessen van yogadocent Monita zijn 
erop gericht om de spieren en gewrichten soepeler te maken. U leert spanning los te 
laten en uw concentratie en motoriek verbetert. De oefeningen hebben een positief 
effect op het lichaam en de geest. Namasté!

Maximaal 10 deelnemers.
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. 

043. SAMEN KOKEN, SAMEN ETEN
DINSDAG 14 JANUARI 15.00 - 18.00 UUR | DE WINDSOOS | € 3,00
Wassen, snijden, koken, bakken en braden… Wat is er leuker dan samen koken? Samen 
het  gerecht opeten! De begeleiding wordt verzorgd door een welzijnsmedewerker en 
een vrijwilliger. 

Maximaal 12 deelnemers. Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. 
Uitsluitend na aanmelding vooraf! 

044. WII BOWLEN
WOENSDAG 15 JANUARI 10.00 - 12.00 UUR | RESTAURANT | GRATIS
En strike! Bowlen blijft leuk! Ook op de 
computer, zonder zware ballen! Bij WII 
bowlen heeft u een lichtgewicht kastje 
in uw hand. Daarmee maakt u de bowl-
beweging en ‘gooit’ u. Op een groot 
scherm ziet u vervolgens uw bal naar de 
bowlingpins rollen en verschijnt uw score. 

U speelt individueel, maar kunt ook in teamverband de competitie aangaan. Weet u 
ze te raken?  

Maximaal 12 deelnemers.  Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. 

045. WANDELEN/ BOODSCHAPPEN DOEN MET 
LEERLINGEN/ VRIJWILLIGERS 
WOENSDAG 15 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR | ATRIUM 
Even lekker naar buiten, onder de mensen zijn en samen een boodschapje halen in 
Middenwaard. Dat kan elke woensdag (m.u.v. de schoolvakanties) met een van onze 
leerlingen of vrijwilligers. Om 10.30 uur verzamelen en vertrekken de deelnemers. 

Voor bewoners Raatstede en buurtbewoners. 

046. MUZIEK HERLEEFT… 
WOENSDAG 15 JANUARI 14.30 - 16.00 UUR | RESTAURANT | GRATIS
Houdt u ook zo van luisteren naar muziek, meezingen en/ of dansen? Dan kunt u 
deze middag uw hart ophalen! Met een diversiteit aan muzieksoorten maken de 
welzijnsmedewerker en de vrijwilligers er een gezellige middag van. Met en voor u.

Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners.

047. MODEVERKOOP VAN TER MEY 
WOENSDAG 15 JANUARI 14.00 - 16.00 UUR | RESTAURANT
Op zoek naar nieuw ondergoed? Sla uw slag tijdens deze woensdag! Van sierlijke 
slips en onderbroeken tot (naadloze) hemden en fraai gevormde, comfortabele bh’s… 
In alle kleuren, maten en materialen! Ter Mey geeft desgewenst vakkundig en discreet 
advies. 

Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. 

048. BILJARTEN MET HET PARELTEAM
DONDERDAG 16 JANUARI 10.00 - 11.45 UUR | VERTREK ATRIUM 9.45 UUR | € 2,00
Speciaal voor hen die vergeetachtig worden, die een beperking hebben en/ of gewoon 
willen meedoen: biljarten met het Parelteam bij het Biljartcentrum aan de overkant 
van de Raatstede (Parelhof 3). Met indien nodig en gewenst een klein beetje hulp 
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van de welzijnsmedewerker. We vertrekken gezamenlijk vanuit de Raatstede om 9.45 
uur. Of we zien u om 10.00 uur in het biljartcentrum.  De prijs is exclusief drankjes 
en hapjes. 

Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners.

049. GEHEUGENFITNESS
DONDERDAG 16 JANUARI 10.00 - 11.00 EN 11.00 - 12.00 UUR
DE WINDSOOS | GRATIS

Kraak uw brein! Kent u de spreekwoorden en gezegden? En weet u waar bepaalde 
woorden vandaan komen? Door geheugenspelletjes te doen, herinneringen op 
te halen, samen te puzzelen en raadsels op te lossen, houdt u elkaar scherp. Ook 
rekenen en schrijven, komen aan bod. Deze activiteit wordt begeleid door een 
welzijnsmedewerker. 

N.B. 2 groepen!
10.00 - 11.00 groep 1: ook voor mensen met zichtbeperking
11.00 - 12.00 groep 2: ook voor mensen met geheugenbeperking

Maximaal 12 deelnemers per groep 
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners

050. BUSJE THIJS 
DONDERDAG 16 JANUARI 13.30 - 17.00 UUR |  € 5,00
Zin in een leuk uitje in het prachtige Heerhugowaard en/ of omgeving? Ga dan mee 
met een van de wekelijkse ritten van bus Thijs. De bus is ook geschikt voor rolstoelen. 
Kijk op het mededelingenbord in het Atrium waar de rit naar toegaat, schrijf u in en 
betaal bij de welzijnsmedewerker. Bent u zeker van een plekje! De ritten gaan door 
bij voldoende belangstelling. 

Exclusief voor bewoners van De Raatstede en afnemers van het Volledig Pakket Thuis 
(VPT). Uitsluitend na aanmelding en betaling vooraf.

051. CREATIEF CAFÉ: SNEEUWPOP-KWAST 
MAKEN! 
DONDERDAG 16 JANUARI 14.30 - 16.30 UUR | DE WINDSOOS 
€ 2,00
Een rare kwast? Juist een heel bijzondere! Een sneeuwpop-kwast om 
precies te zijn! Tijdens het creatief café leven we ons uit met kwasten 
en decoratiemateriaal. Zo maken we van kwasten heuse kunstwerkjes. 

Maximaal 12 deelnemers.
Voor bewoners De Raatstede en buurtbewoners. Aanmelden verplicht!

052. PIETER RAAT KOOR 
DONDERDAG 16 JANUARI 14.30 - 16.00 UUR | RESTAURANT
De pianist en de dirigente geven de toon aan en begeleiden u en de andere koorleden 
bij de liedjes. U kunt naar hartenlust meezingen! Plezier is belangrijker dan de juiste 
toon! Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners.

053. BEAUTY: NAGELS 
VRIJDAG 17 JANUARI 10.30 - 12.00 UUR | DE WINDSOOS | € 0,50
Laat u even heerlijk in de watten leggen tijdens deze beauty-ochtend. U krijgt onder 
meer een handmassage en uw nagels worden gevijld en of gelakt. Fijn! U mag ook 
uw eigen toiletartikelen meenemen. 

Voor bewoners van De Raatstede en voor buurtbewoners.  

054. WERELDWIJD INDOOR FIETSEN/ SPINNING 
VRIJDAG 17 JANUARI 14.30 - 16.00 UUR | RESTAURANT
Weer of geen weer… Bij De Raatstede fietst u altijd droog en zonder tegenwind. En 
de omgeving is verrassend: u kiest zelf in welke wereldstad of landelijke omgeving u 
wilt fietsen. Op de Silverfit-fiets trekt u zo de wereld in. 

Maximaal 12 deelnemers. Voor bewoners van De Raatstede en voor buurtbewoners. 

055. KLAVERJASSEN  
VRIJDAG 17 JANUARI 14.00 – 16.30 UUR  | RESTAURANT  | GRATIS
Welke hartenvrouw of troefboer meldt zich aan voor de kaartclub? Kom gezellig 
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klaverjassen op vrijdag! Vrijwilligers begeleiden deze ouderwets gezellige 
klaverjasmiddag. Natuurlijk drinken we een kopje koffie of thee. En u weet: de boer 
is troef!

Voor bewoners van De Raatstede en voor buurtbewoners. 

N.B. Het eerste kopje koffie of thee is voor buurtbewoners gratis. Overige consumpties 
zijn voor eigen rekening.

056. SPELLENCAFÉ
ZATERDAG 18 JANUARI 14.30 - 16.30 UUR   | RESTAURANT | GRATIS
Houdt u van spelletjes? Schuif dan aan tijdens het wekelijkse spellencafé. Jong en 
ouder spelen verschillende spellen: van de bekende bord- en kaartspellen, tot keezen, 
skip bo en meer… Een spel van thuis meenemen mag natuurlijk ook! Deelname en 
het eerste kopje koffie of thee zijn gratis! 
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. 

057. ROOMS-KATHOLIEKE KERKDIENST 
ZATERDAG 18 JANUARI 16.00 - 17.00 UUR | RAATKAMER | GRATIS
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. Na afloop koffie. 

058. BEELD- EN GELUIDFRAGMENTEN OP AANVRAAG 
ZATERDAG 18 JANUARI 19.00 - 21.00 UUR | RESTAURANT | GRATIS
Zijn er tv-beelden, radio-fragmenten of theatersketches die u graag nog eens terug zou 
willen zien of horen? Vraag uw fragment aan! Beleef het ouderwetse zaterdagavond-
gevoel! Met natuurlijk desgewenst een hapje en een drankje (tegen betaling). 
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners.

059. BINGO
ZONDAG 19 JANUARI 14.30 - 16.00 UUR | RESTAURANT  | € 1,00 PER RONDE
En bingo! Het spel met de balletjes en getalletjes wordt wereldwijd door heel veel 
mensen gespeeld! Wist u dat het Bingo-spel in de 16e eeuw in Italië is ontstaan? En 
ook vandaag de dag is het spel onverminderd populair. Bij De Raatstede bent u van 
harte welkom om mee te doen aan de bingo. En als klap op de vuurpijl zijn er leuke 
prijzen te winnen! We spelen vaak drie rondes: één zogenoemde boodschappenronde 
en twee prijzenrondes. Dus beproef uw geluk en speel mee! 

Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners.

060. GROEN & ZO…
MAANDAG 20 JANUARI 10.00 - 11.30 UUR | ATRIUM | GRATIS

Groene vingers of niet… U bent van harte welkom om mee te doen met groen & 
zo! Gezellig samen boeketten samenstellen, bloemschikken en tuinieren in de 
plantenbakken op hoogte. Nog even lekker binnen!

Exclusief voor bewoners van De Raatstede.  

061. STOELGYM
MAANDAG 20 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR | DE OVERKANT | GRATIS
Tijdens stoelgym doen we op muziek vanuit een stoel diverse oefeningen (ook in 
spelvorm). Zo blijft u fitter! Ook geschikt voor mensen die niet kunnen lopen of staan. 

Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. 
Maximaal 15 personen.

062. SJOELEN 
MAANDAG 20 JANUARI 14.30 - 16.00 UUR | RESTAURANT | GRATIS

Het gezellige oudhollandse spel waarbij u met de sjoelschijven in drie beurten zoveel 
mogelijk punten probeert te scoren. Een spelvorm waarbij u de motoriek oefent en 
de sociale contacten versterkt. Gezelligheid staat voorop. Elke derde maandag van de 
maand samen aan de bak. De sjoelbak wel te verstaan!  

Voor bewoners De Raatstede en buurtbewoners. 

063. SCHILDERCLUB O.L.V. 
SIMONET LANGHORST  
DINSDAG 21 JANUARI 10.00 - 11.45 
UUR | RESTAURANT | € 2,50 PER LES
Kunstenares Simonet Langhorst geeft 
tien weken achtereen een schilderles. U 
werkt met acylverf op canvas. Of u nu een 
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beginnende of gevorderde schilder bent: Langhorst geeft gedurende 10 lessen tips en 
leert u de fijne kneepjes… 

Maximaal 12 deelnemers.
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. 

064. STOELYOGA
DINSDAG 21 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR | DE OVERKANT 
Adem in, adem uit en ontspan… De rustige bewegingsvorm stoelyoga is geschikt 
voor iedereen, ongeacht conditie of lenigheid.  De lessen van yogadocent Monita zijn 
er op gericht om de spieren en gewrichten soepeler te maken. U leert spanning los te 
laten en uw concentratie en motoriek verbetert. De oefeningen hebben een positief 
effect op het lichaam en de geest. Namasté!

Maximaal 10 deelnemers.
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. 

065. SAMEN KOKEN, SAMEN ETEN
DINSDAG 21 JANUARI 15.00 - 18.00 UUR | DE WINDSOOS | € 3,00
Wassen, snijden, koken, bakken en braden… Wat is er leuker dan samen koken? Samen 
het  gerecht opeten! De begeleiding wordt verzorgd door een welzijnsmedewerker en 
een vrijwilliger. 

Maximaal 12 deelnemers. 
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. 
Uitsluitend na aanmelding vooraf! 

066. KEEZEN
WOENSDAG 22 JANUARI 10.00 - 12.00 UUR | RESTAURANT | GRATIS
Keezen is een combinatie van Mens-erger-je-niet en Pesten. Een spelvorm waarbij u 
de fijne motoriek en het geheugen oefent en de sociale contacten versterkt.  
Maximaal 16 deelnemers (4 x 4 deelnemers).

Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners.

067. WANDELEN/ BOODSCHAPPEN DOEN MET 
LEERLINGEN/ VRIJWILLIGERS 
WOENSDAG 22 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR | ATRIUM
Even lekker naar buiten, onder de mensen zijn en samen een boodschapje halen in 
Middenwaard. Dat kan elke woensdag (m.u.v. de schoolvakanties) met een van onze 
leerlingen of vrijwilligers. Om 10.30 uur verzamelen en vertrekken de deelnemers. 

Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners.

068. WORKSHOP INTUÏTIEF SCHILDEREN 
WOENSDAG 22 JANUARI 14.00 - 16.00 UUR | RESTAURANT | € 15,00
Er hoeft geen nieuwe Rembrandt in u 
te schuilen om plezier te beleven aan 
schilderen… De workshop Intuïtief 
schilderen van Margje van der Lei van Art 
by Marlei is geschikt voor iedereen, dus 
ook als u nooit eerder een kwast ter hand 
heeft genomen. Na een korte introductie 
en een ontspannende mindfulness-
oefening gaan we aan de slag. U krijgt uitleg over de mogelijkheden, en u bepaalt 
zelf wat en hoe u schildert… En dat zorgt altijd voor verrassende resultaten! Wist u 
trouwens dat creatief bezig zijn een rustgevend effect heeft? Intuïtief schilderen is 
ontspannend en kan bovendien ondersteunen bij het verwerken van verdriet.

Maximaal 10 deelnemers.
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners.
Uitsluitend na aanmelding. 

069. MUZIEK HERLEEFT… 
WOENSDAG 22 JANUARI 14.30 - 16.00 UUR | RESTAURANT | GRATIS
Houdt u ook zo van luisteren naar muziek, meezingen en/ of dansen? Dan kunt u 
deze middag uw hart ophalen! Met een diversiteit aan muzieksoorten maken de 
welzijnsmedewerker en de vrijwilligers er een gezellige middag van. Met en voor u.

Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. 
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070. BILJARTEN MET HET PARELTEAM
DONDERDAG 23 JANUARI 10.00 - 11.45 UUR | VERTREK ATRIUM 9.45 UUR | € 2,00 
Speciaal voor hen die vergeetachtig worden, die een beperking hebben en/ of gewoon 
willen meedoen: biljarten met het Parelteam bij het Biljartcentrum aan de overkant 
van de Raatstede (Parelhof 3). Met indien nodig en gewenst een klein beetje hulp 
van de welzijnsmedewerker. We vertrekken gezamenlijk vanuit de Raatstede om 9.45 
uur. Of we zien u om 10.00 uur in het biljartcentrum. De prijs is exclusief drankjes en 
hapjes. 

Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners.

071. GEHEUGENFITNESS
DONDERDAG 23 JANUARI 10.00 - 11.00 EN 11.00 - 12.00 UUR
DE WINDSOOS | GRATIS
Kraak uw brein! Kent u de spreekwoorden en gezegden? En weet u waar bepaalde 
woorden vandaan komen? Door geheugenspelletjes te doen, herinneringen op 
te halen, samen te puzzelen en raadsels op te lossen, houdt u elkaar scherp. Ook 
rekenen en schrijven, komen aan bod. Deze activiteit wordt begeleid door een 
welzijnsmedewerker. 

N.B. 2 groepen!
10.00 - 11.00 groep 1: ook voor mensen met zichtbeperking
11.00 - 12.00 groep 2: ook voor mensen met geheugenbeperking

Maximaal 12 deelnemers per groep.
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners.

072. BUSJE THIJS 
DONDERDAG 23 JANUARI 13.30 - 17.00 UUR | € 5,00
Zin in een leuk uitje in het prachtige Heerhugowaard en/ of omgeving? Ga dan mee 
met een van de wekelijkse ritten van bus Thijs. De bus is ook geschikt voor rolstoelen. 
Kijk op het mededelingenbord in het Atrium waar de rit naar toegaat, schrijf u in en 
betaal bij de welzijnsmedewerker. Bent u zeker van een plekje! De ritten gaan door 
bij voldoende belangstelling. 

Exclusief voor bewoners van De Raatstede en afnemers van het Volledig Pakket Thuis 
(VPT). Uitsluitend na aanmelding en betaling vooraf.

073. CREATIEF CAFÉ
DONDERDAG 23 JANUARI 14.30 - 16.00 UUR | DE WINDSOOS | V.A. € 1,00
Hoe leuk is het om lekker creatief bezig te zijn?! Tijdens deze activiteit maakt u één of 
meer kaarten, neemt u de schilderkwast ter hand of gaat u handwerken, zoals breien, 
haken of borduren. U kunt ook uw eigen handwerk meenemen. Waar u ook voor 
kiest; de activiteiten zijn goed voor de fijne motoriek en het creatief café is gezellig. 
Iedereen is welkom en kan meedoen! Vrijwilligers helpen waar nodig. 

Maximaal 12 deelnemers. 
Voor bewoners van De Raatstede en voor buurtbewoners. 

074. PIETER RAAT KOOR 
DONDERDAG 23 JANUARI 14.30 - 16.00 UUR | RESTAURANT | € 2,00
De pianist en de dirigente geven de 
toon aan en begeleiden u en de andere 
koorleden bij de liedjes. U kunt naar 
hartenlust meezingen! Plezier is belangrijker 
dan de juiste toon! 
Voor bewoners van De Raatstede en voor 
buurtbewoners. 

075. BIJBELKRING  
DONDERDAG 23 JANUARI 14.45 - 16.00 UUR | HUISKAMER 2E ETAGE
Met elkaar in een kleine groep het geloof belijden en diverse onderwerpen bespreken.

Voor bewoners van De Raatstede en voor buurtbewoners. 

076. BEAUTY
VRIJDAG 24 JANUARI 10.30 - 12.00 UUR | DE WINDSOOS | € 0,50
Laat u even heerlijk in de watten leggen tijdens deze beauty-ochtend. U krijgt 
onder meer een gezichtsmasker. Fijn voor dames en heren! U mag ook uw eigen 
toiletartikelen meenemen. 

Voor bewoners van De Raatstede en voor buurtbewoners. 
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077. WERELDWIJD INDOOR FIETSEN 
VRIJDAG 24 JANUARI 14.30 - 16.00 UUR | RESTAURANT | GRATIS
Weer of geen weer… Bij De Raatstede fietst u altijd droog en zonder tegenwind. En 
de omgeving is verrassend: u kiest zelf in welke wereldstad of landelijke omgeving u 
wilt fietsen. Op de Silverfit-fiets trekt u zo de wereld in. 

Maximaal 12 deelnemers.
Voor bewoners van De Raatstede en voor buurtbewoners. 

078. KLAVERJASSEN 
VRIJDAG 24 JANUARI 14.00 - 16.30 UUR | RESTAURANT | GRATIS
Welke hartenvrouw of troefboer meldt 
zich aan voor de kaartclub? Kom gezellig 
klaverjassen op vrijdag! Vrijwilligers 
begeleiden deze ouderwets gezellige 
klaverjasmiddag. Natuurlijk drinken we 
een kopje koffie of thee. En u weet: de boer 
is troef!

Voor bewoners van De Raatstede en voor buurtbewoners. 

N.B. Het eerste kopje koffie of thee is voor buurtbewoners gratis. Overige consumpties 
zijn voor eigen rekening.

079. SPELLENCAFÉ  
ZATERDAG 25 JANUARI 14.30 - 16.30 UUR  | RESTAURANT | GRATIS
Houdt u van spelletjes? Schuif dan aan tijdens het wekelijkse spellencafé. Jong en 
ouder spelen verschillende spellen: van de bekende bord- en kaartspellen, tot keezen, 
skip bo en meer… Een spel van thuis meenemen mag natuurlijk ook! Deelname en 
het eerste kopje koffie of thee zijn gratis! 

Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. 

080. ROOMS-KATHOLIEKE KERKDIENST 
ZATERDAG 25 JANUARI 16.00 - 17.00 UUR | RAATKAMER | GRATIS
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. Na afloop koffie.

081. BEELD- EN GELUIDFRAGMENTEN OP AANVRAAG 
ZATERDAG 25 JANUARI 19.00 - 21.00 UUR | RESTAURANT | GRATIS
Zijn er tv-beelden, radio-fragmenten of theatersketches die u graag nog eens terug zou 
willen zien of horen? Vraag uw fragment aan! Beleef het ouderwetse zaterdagavond-
gevoel! Met natuurlijk desgewenst een hapje en een drankje (tegen betaling). 
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners.

082. FILM: HEIDI! 
ZONDAG 26 JANUARI 14.30 - 16.00 UUR | RESTAURANT | GRATIS
De speelfilm ‘Heidi beleeft avonturen in de bergen’ is Nederlands gesproken.   

083. GROEN & ZO…  
MAANDAG 27 JANUARI 10.00 - 11.30 UUR | ATRIUM | GRATIS
Groene vingers of niet… U bent van harte welkom om mee te doen met groen & zo! 
Gezellig samen boeketten samenstellen, bloemschikken en tuinieren in de 
plantenbakken op hoogte. Nog even lekker binnen!
Exclusief voor bewoners van De Raatstede.  

084. STOELGYM
MAANDAG 27 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR | DE OVERKANT | GRATIS
Tijdens stoelgym doen we op muziek vanuit een stoel diverse oefeningen (ook in 
spelvorm). Zo blijft u fitter! Ook geschikt voor mensen die niet kunnen lopen of staan. 
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. Maximaal 15 personen.

085. FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING 
COMPETITIESPELEN 2019 
MAANDAG 27 JANUARI  14.30 - 16.00 UUR  | RESTAURANT | GRATIS
De jaarlijkse prijsuitreiking van de competitiespelen kegelen, sjoelen en vlotbruggen, 
WII en keezen in het afgelopen jaar. De punten zijn ook in 2019 weer bijgehouden. 
Wie o wie valt er in de prijzen? Iedereen is welkom. 

086. SCHILDERCLUB O.L.V. SIMONET LANGHORST 
DINSDAG 28 JANUARI 10.00 - 11.45 UUR | RESTAURANT | € 2,50 PER LES
Kunstenares Simonet Langhorst geeft tien weken achtereen een schilderles. U 
werkt met acylverf op canvas. Of u nu een beginnende of gevorderde schilder bent: 
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Langhorst geeft u gedurende tien weken tips en leert u de fijne kneepjes… 

Maximaal 12 deelnemers. Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. 

087. STOELYOGA
DINSDAG 28 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR | DE OVERKANT | € 4,00
Adem in, adem uit en ontspan… De rustige bewegingsvorm stoelyoga is geschikt 
voor iedereen, ongeacht conditie of lenigheid.  De lessen van yogadocent Monita zijn 
er op gericht om de spieren en gewrichten soepeler te maken. U leert spanning los te 
laten en uw concentratie en motoriek verbetert. De oefeningen hebben een positief 
effect op het lichaam en de geest. Namasté!

Maximaal 10 deelnemers.
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. 

088. MARION MODE   
DINSDAG 28 JANUARI 13.30 - 16.00 UUR  | RESTAURANT 
Kleren maken de man, zo luidt het gezegde. Dat geldt voor dames natuurlijk net zo 
goed! Heeft u nieuwe kleding nodig? Een mooie pantalon, jurk, rok, blouse, overhemd 
of een lekkere trui en warm vest? Kijk dan eens rond bij de uitverkoop van Marion 
Mode. De verkopers adviseren u desgewenst. Wellicht maakt u straks de blits in een 
nieuwe outfit! Voor bewoners van De Raatstede en voor buurtbewoners. 

089. SAMEN KOKEN, SAMEN ETEN
DINSDAG 28 JANUARI 15.00 - 18.00 UUR | DE WINDSOOS | € 3,00
Wassen, snijden, koken, bakken en braden… Wat is er leuker dan samen koken? Samen 
het  gerecht opeten! De begeleiding wordt verzorgd door een welzijnsmedewerker en 
een vrijwilliger. 

Maximaal 12 deelnemers. 
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. 
Uitsluitend na aanmelding vooraf! 

090. WII BOWLEN
WOENSDAG 29 JANUARI 10.00 - 12.00 UUR | RESTAURANT | GRATIS
En strike! Bowlen blijft leuk! Ook op de computer, zonder zware ballen! Bij WII bowlen 

heeft u een lichtgewicht kastje in uw hand. Daarmee maakt u de bowl-beweging 
en ‘gooit’ u. Op een groot scherm ziet u vervolgens uw bal naar de bowlingpins 
rollen en verschijnt uw score. U speelt individueel, maar kunt ook in teamverband de 
competitie aangaan. Weet u ze te raken?  

Maximaal 12 deelnemers. Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners. 

091. WANDELEN/ BOODSCHAPPEN DOEN MET 
LEERLINGEN/ VRIJWILLIGERS 
WOENSDAG 29 JANUARI 10.30 - 11.30 UUR | ATRIUM | GRATIS
Even lekker naar buiten, onder de mensen zijn en samen een boodschapje halen in 
Middenwaard. Dat kan elke woensdag (m.u.v. de schoolvakanties) met een van onze 
leerlingen of vrijwilligers. Om 10.30 uur verzamelen en vertrekken de deelnemers. 

Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners.

092. LEZING OVER POËZIEALBUMS DOOR HANNEKE 
HOFFMANN   
WOENSDAG 29 JANUARI 14.30 - 15.30 UUR  | RESTAURANT
Ongetwijfeld heeft u als kind een 
poëziealbum gehad. Boordevol mooie 
gedichtjes en wensen. Hanneke Hoffmann 
van Bibliotheek Kennemerwaard geeft 
in de Poëzieweek een lezing over de 
geschiedenis van poëziealbums, ze vertelt 
leuke wetenswaardigheden en laat zien 
hoe de albums beïnvloed werden door 
de tijdsgeest… Heeft u zelf nog een 
poëziealbum? Neem deze dan gerust mee! 

Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners.

Tip: Bezoek van 29 - 1 t/m 5-2 onze expositie met Poëziealbums in het Atrium. 
Met uniek materiaal, beschikbaar gesteld door Bibliotheek Kennemerwaard ter 
gelegenheid van De Poëzieweek! 
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093. BILJARTEN MET HET PARELTEAM
DONDERDAG 30 JANUARI 10.00 - 11.45 UUR
VERTREK ATRIUM 9.45 UUR | € 2,00
Speciaal voor hen die vergeetachtig worden, die een beperking hebben en/ of gewoon 
willen meedoen: biljarten met het Parelteam bij het Biljartcentrum aan de overkant 
van de Raatstede (Parelhof 3). Met indien nodig en gewenst een klein beetje hulp van 
de welzijnsmedewerker. We vertrekken gezamenlijk vanuit de Raatstede om 9.45 uur. 
Of we zien u om 10.00 uur in het biljartcentrum. 

De prijs is exclusief drankjes en hapjes. 
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners

094. GEHEUGENFITNESS
DONDERDAG 30 JANUARI 10.00 - 11.00 EN 11.00 - 12.00 UUR
DE WINDSOOS | GRATIS
Weet u de spreekwoorden en gezegden 
nog? En waar komt een bepaald woord 
vandaan? Door samen te puzzelen brengt 
u elkaar op ideeën en komt de oplossing 
sneller.  Maar ook rekenen en schrijven 
kunnen aan bod komen Deze activiteit 
wordt geleid door een welzijnsmedewerker. 

N.B. 2 groepen!
10.00 - 11.00 groep 1: ook voor mensen 
met zichtbeperking
11.00 - 12.00 groep 2: ook voor mensen met geheugenbeperking

Maximaal 12 deelnemers per groep. 
Voor bewoners van De Raatstede en buurtbewoners.

095. BUSJE THIJS 
DONDERDAG 30 JANUARI 13.30 - 17.00 UUR | € 5,00
Zin in een leuk uitje in het prachtige Heerhugowaard en/ of omgeving? Ga dan mee 
met een van de wekelijkse ritten van bus Thijs. De bus is ook geschikt voor rolstoelen. 
Kijk op het mededelingenbord in het Atrium waar de rit naar toegaat, schrijf u in en 
betaal bij de welzijnsmedewerker. Bent u zeker van een plekje! De ritten gaan door 
bij voldoende belangstelling. 

Exclusief voor bewoners van De Raatstede en afnemers van het Volledig Pakket Thuis (VPT).  
Uitsluitend na aanmelding en betaling vooraf.

096. CREATIEF CAFÉ   
DONDERDAG 30 JANUARI 14.30 - 16.00 UUR | DE WINDSOOS | V.A. € 1,00
Hoe leuk is het om lekker creatief bezig te zijn?! Tijdens deze activiteit maakt u één of 
meer kaarten, neemt u de schilderkwast ter hand of gaat u handwerken, zoals breien, 
haken of borduren. U kunt ook uw eigen handwerk meenemen. Waar u ook voor 
kiest; de activiteiten zijn goed voor de fijne motoriek en het creatief café is gezellig. 
Iedereen is welkom en kan meedoen! Vrijwilligers helpen waar nodig. 

Maximaal 12 deelnemers.  Voor bewoners van De Raatstede en voor buurtbewoners. 

097. PIETER RAAT KOOR 
DONDERDAG 30 JANUARI 14.30 - 16.00 UUR | RESTAURANT | € 2,00
De pianist en de dirigente geven de toon aan en begeleiden u en de andere koorleden 
bij de liedjes. U kunt naar hartenlust meezingen! Plezier is belangrijker dan de juiste 
toon! 

Voor bewoners van De Raatstede en voor buurtbewoners. 

098. DICHTEN MET BETTINA EN ALOYSIUS  & 
DICHTWEDSTRIJD
VRIJDAG 31 JANUARI 10.30 - 12.00 UUR  | € 7,50
Altijd al willen dichten? Doe mee aan deze workshop! Welzijnsmedewerker/ dichter 
Bettina Reus en collega-dichter Aloysius staan garant voor een leerzame en gezellige 
ochtend. Beiden geven tips en gaan met u aan de slag. Ook dragen zij gedichten 
voor van bekende dichters. Na afloop van de workshop neemt u uw eigen gedichten 
mee naar huis. Doet u ook mee aan de dichtwedstrijd? Lever dan van 31-1 t/m 4-2 
uw gedicht in bij de  welzijnsmedewerkers en maak kans op leuke prijzen. Woensdag 
5-2 maakt de jury de winnaars bekend. De  winnende gedichten worden vergroot 
opgehangen in het Atrium.  Neemt u deel aan de workshop en ontvangt u ook graag 
de dichtbundel van Bettina Reus? Dan betaalt u in totaal €15,- 



WOONZORGCENTRUM DE RAATSTEDE

AC
TI

VI
TE

IT
EN

 IN
 D

EZ
E 

U
IT

G
AV

E
w

w
w

.d
pr

s.
nl

099. BEAUTY: NAGELS 
VRIJDAG 31 JANUARI 10.30 - 12.00 UUR | DE WINDSOOS | € 0,50
Laat u even heerlijk in de watten leggen tijdens deze beauty-ochtend. U krijgt onder 
meer een handmassage en uw nagels worden geveild en of gelakt. Fijn! U mag ook 
uw eigen toiletartikelen meenemen. 
Voor bewoners van De Raatstede en voor buurtbewoners. 

100. WERELDWIJD INDOOR FIETSEN  
VRIJDAG 31 JANUARI 14.30 - 16.00 UUR | RESTAURANT | GRATIS
Weer of geen weer… Bij De Raatstede fietst u altijd droog en zonder tegenwind. En 
de omgeving is verrassend: u kiest zelf in welke wereldstad of landelijke omgeving u 
wilt fietsen. Op de Silverfit-fiets trekt u zo de wereld in. 

Maximaal 12 deelnemers.
Voor bewoners van De Raatstede en voor buurtbewoners. 

101. KLAVERJASSEN 
VRIJDAG 31 JANUARI 14.00 - 16.30 UUR  | RESTAURANT | GRATIS
Welke hartenvrouw of troefboer meldt zich aan voor de kaartclub? Kom gezellig 
klaverjassen op vrijdag! Vrijwilligers begeleiden deze ouderwets gezellige 
klaverjasmiddag. Natuurlijk drinken we een kopje koffie of thee. En u weet: de boer 
is troef!

Voor bewoners van De Raatstede en voor buurtbewoners. 
N.B. Het eerste kopje koffie of thee is voor buurtbewoners gratis. Overige consumpties 
zijn voor eigen rekening.



Woonzorgcentrum De Raatstede 
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