
Gun ouderen in uw buurt een dag met een Gouden randje



Gouden Dagen is…
• Landelijk initiatief Fonds Sluyterman van Loo en RCOAK met 

lokale uitrol

• Senioren blij maken met activiteiten die aansluiten bij hun 

behoefte

• Vervullen van individuele wensen

• Organiseren van collectieve activiteiten

• Samenwerking (zorginstelling, vrijwilligers, sponsoren, 

bedrijven…)



Waarom Gouden Dagen?
• Minder budget voor welzijn: nadruk ligt op zorg

• Meer ouderen (vergrijzing)

• Eenzaamheid onder ouderen neemt  toe



Doelgroep: senioren die ...

• Er graag eens op uit willen of een 

speciale wens hebben.

• Dit praktisch of financieel niet 

zelf kunnen realiseren.

• Afhankelijk zijn van anderen om 

een mooie, gouden dag te 

beleven.



De kracht van Gouden Dagen
• Door opbouwen van netwerk, structureel werken aan welzijn

• Vergroten van lokale betrokkenheid en samenhang

• Delen van kennis en ideeën: 

wederzijdse inspiratie tussen de diverse deelnemende partijen.



Gouden Dagen Heerhugowaard

Organisatie Heerhugowaard 

• Pieter Raat faciliteert lokale uitrol

• Gouden Dagen Comité

• Gouden Dagen Stuurgroep

• Gouden Dagen Vrijwilligers

• Gouden Vrienden en Donateurs



Gouden Dagen- stuurgroep

Antoinette, Gabriele, Frits, Cynthia en Nel



Gouden Dagen- jaarkalender
Gerealiseerd in 2019, kijkt u mee?  

• Groepswensen en uitjes 

• Een greep uit de gerealiseerde individuele wensen



7 maart: Donateursfeest
Gezellig bij grand-café 

Arboretum. Met een optreden 

van Guido Lamm (The Voice 

Senior) en een gastoptreden 

van de Klaver- kleindochters.



Mevrouw bezoekt haar jarige zoon 
Nog één keer op verjaarsvisite bij zoonlief in Brabant. Dat was de 

grootste wens van mevrouw P. Op een stralende dag in maart 

togen mevrouw, haar dochter en GD-comitélid de heer Bot naar 

Brabant. Wat een mooi weerzien.



17 maart: optreden van Koninklijke 

zangvereniging Mastreechter Staar in 

theater Cool, mede mogelijk gemaakt 

door een prachtige sponsoring van 

Stichting NUT.



14 april: 

Brassica Musicals speelde 

de voorstelling Zorro in 

theater Cool. Namens 

sponsor Stichting Nut 

mochten wij 70 vrijkaartjes 

weggeven. Wat een 

wervelende 

zondagmiddag! 



Terrasmiddagen
13 & 15 mei, 16 juli

Heerlijk samen in de zon, koffie met iets 

lekkers erbij en ondertussen speelt Frits Weel 

op zijn gitaar en wordt er enthousiast 

gezongen... Zie daar de Gouden Dagen-

terrasmiddagen in de prachtige tuinen van 

Peter en Thea Koper en Arens en Marian Weel!



Van 13 t/m 26 mei: 

Dikke pret op de 

camping! 

Een dagje naar Droompark 

Molengroet. Gezellig spelletjes 

doen, barbecueën en liedjes 

zingen! In een caravan van Frans 

Stokman.



15 juni: Deze kanjers trotseerden weer, wind en 

heel veel regen tijdens de oergezellige, 30 

kilometer lange fietstocht van Stichting Nut & 

OMNI door het mooie Heerhugowaard! 

Daarmee fietsten ze € 300,- bij elkaar. Voor 

Gouden Dagen!



7 juli: 

Goochelaar Steven Kazàn

,,Hoe doet ie dat?”, vroeg een 

kleinkind haar opa. Kazàn maakte 

zo’n 65 mensen in  

woonzorgcentrum De Raatstede 

aan het lachen en bracht ze 

tegelijkertijd in verwarring met z’n 

goocheltrucs.... Verrassend, 

vrolijk, boeiend en magisch!



16 juli: IJsjesdag voor bewoners van 

De Raatstede, Hugo-Waard, 

senioren bij het Arboretum en voor 

thuiszorgcliënten. Met muziek van 

een accordeonist. Gezellig smullen!



8 augustus: 

Jaarlijkse visjesdag!
Smullen van een haring, een broodje 

forel of het uitgebreide visbuffet. 



30 juli: De vrijwilligers van Cool doneerden de opbrengst van 

hun fooienpot, maar liefst € 300 aan Gouden Dagen 

Heerhugowaard. Heel hartelijk dank! 



18 augustus
Oh la la: La Familia! Twee prachtige concerten in De Raatstede en grand-

café Arboretum van La Familia! Genieten van Bella Italia! I.s.m. La 

Familia Music en Stichting Wij Voor Jou. Een prachtige wensvervulling 

voor de familie Keereweer.



21 augustus

Daar gaat ze! Skydiven en gewichtloosheid 

ervaren, dat was de wens van deze 74-

jarige mevrouw. Gouden Dagen 

Heerhugowaard zorgde ervoor dat deze 

wens in het bijzijn van haar dochter en 

kleinzoon uitkwam. ,,Een beetje spannend 

maar fantastisch!’’, sprak ze na afloop. 

RTL4 maakte opnames voor de 5 uur-show. 



5 september: Museum Plus Bus naar Leeuwarden 



11 september: Mannenuitje naar Den Helder Airport

Mannen, techniek en helikopters zijn een gouden combi. Met een 

gastvrij onthaal, demonstraties met helikopters en brandweer. Een 

aantal mannen nam zelfs plaats in de helikopter! Met dank aan Den 

Helder Airport en de vrijwilligers van Bouwbedrijf Van Wijnen.



12 september: 

naar de bioscoop! 

Zo’n 350 Waardse senioren 

keken naar de 

concertregistratie van André 

Rieu’s meest recente Vrijthof-

concert in Vue Cinemas NL.

,,We hebben zelfs 

meegedanst’’, aldus mevrouw 

An. 



16 september: De jaarmarkt in Heerhugowaard! Het 

Gouden Dagen-promotieteam!



16 oktober: 

Alle duifjes op de Dam... Drie 

Heerhugowaarders, die eventjes 

terugkeerden naar hun 

geboortestad. 

,,Als ik 100 word, herinner ik me 

deze dag nog’’, aldus de 92-jarige 

mevrouw V. 

Met een bezoek aan en gastvrije 

ontvangst bij het Havengebouw, 

een stadswandeling langs de 

Nieuwedijk, de Dam en langs de 

Bijenkorf.



5 & 6 oktober: 

Gouden Festival
Twee dagen feest op maar liefst drie 

locaties! Met veel live muziek en 

optredens, dans, theater, een 

modeshow, jukeboxen, leuke 

activiteiten, Rad van Fortuin met 

mooie prijzen, foodtrucks, een 

gratis paardentram die tussen de 

locaties reed (ook geschikt voor 

mensen in rolstoel), de Heel 

Hugowaard bakt-competitie & heel 

veel meer..

Eén tegen eenzaamheid, op naar 

meer verbinding en nog meer 

gouden momenten!



20 oktober: het Gouden Dagen familie 

Koper concert met het Noord-Hollands 

Ouderen Orkest en soliste Dieke van 

Hoften in theater Cool. De opbrengst 

kwam ten goede aan de Peduli Anak 

Foundation.



14 november: De matchmarkt in Cool… Op zoek naar 

partners om nog meer kleine en grote Gouden- wensen 

te vervullen… 



21 december: Samen kerst vieren bij ViVa Zorggroep in Forum II. 

Eerst een fantastisch muziekoptreden van het Ritmisch Koor uit 

Heerhugowaard Noord en aansluitend een kerstdiner.



21 december: Het diner is verzorgd door De 

Snackerij, Horecabedrijf Tromp & Ursem. 



Op de agenda van 2020:
• Jaarlijks donateursfeest, dinsdag 10 maart 2020

• Volendams Opera Koor in Cool, 1 maart 2020 i.s.m. Stichting 

Nut

• 75 jaar bevrijding

• Oldtimerrit, 18 april, i.s.m. Snijder Incasso   

• Skeef, barbecue, mei

• Fietssponsortocht Stichting Nut, 13 juni 2020

• Visjesdag en ijsjesdag, zomer 2020

• Olympische spelen voor senioren, 24-7 t/m 9-8 

• Mannenuitje, boottocht of Sail, augustus 

• VUE-Bioscoopbezoek, september 2020

• La Familia-concert in Cool, oktober 2020

• Beursvloer van Stichting De Waaier, oktober 2020

• Gouden koffie op diverse momenten in 2020

• En natuurlijk weer heel veel mooie, individuele 

wensvervullingen!!!



Inkomsten Gouden Dagen
• Donateurs 

vanaf € 7,50 per maand

• Gouden Vrienden 

vanaf € 500,00 per jaar 

• Bedrijven en instellingen die incidenteel 

of elk jaar opnieuw activiteiten helpen 

organiseren, sponsoren of financieren.



Aan alle onze donateurs en gouden vrienden…

Namens de Waardse senioren heel hartelijk dank!


