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OKTOBER 2020
ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN 

EN BUURTBEWONERS

Wijkcentrum Arboretum
Tamarixplantsoen 1 - 1702 JA Heerhugowaard
Tel. 072 – 57 67 200 |  Tel. 06 - 83 25 14 17 
a.welzijn@dprs.nl | www.dprs.nl 

Pieter Raat bestaat 25 jaar! Samen zorgen wij voor 
senioren -  Nu en in de toekomst! w
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Workshop: vlinder of libelle dotpainting  
Maandag 5 oktober 10.00 - 11.30 uur -€ 12,50 
Ooit gehoord van de techniek ‘dotpainting’? Bij dotpainting zet u kleine en 
dikkere stipjes met (verschillende kleuren) verf. 
Al die stipjes vormen samen een prachtig geheel, 
zo laat docent Jolijn zien. Met deze dotpainting- 
techniek voorziet u een vlinder of libelle van 20 bij 
15 centimeter van een eigen, persoonlijke ontwerp. 
Leuk om de metalen vlinder of libelle thuis binnen 
of buiten op te hangen. Maximaal 15 deelnemers.

Workshop: quotes op hout sjabloneren
Donderdag 15 oktober 10.00 - 12.00 uur - € 15,00
U kent ze vast wel, die houten plankjes met daarop 
leuke quotes of teksten als: ‘in de tuin’ of ‘naar 
het strand’. Deze ochtend gaan we op twee mooie 
houten plankjes in diverse kleuren een leuke quote 
sjabloneren, deze worden gemonteerd en voorzien 
van een haakje. Na afloop heeft u een leuke creatie 
voor in uw tuin of op uw balkon. Of om cadeau te 
doen… 

Workshop: decohanger van klei 
Dinsdag 20 oktober 10.00 - 11.30 uur - € 10,- 
Met ‘doodle clay’ maakt u eenvoudig vele vormen 
en leuke creaties. Tijdens deze workshop combineert 
u de klein met een hanger met kralen en/ of 
veertjes… En deze prachtige, decoratieve  hanger 
neemt u na de workshop uiteraard mee naar huis.

Workshop: Thee stippen met keramiekverf 
Maandag 26 oktober 10.00 - 11.30 uur - € 11,- 
Met keramiekverf en de juiste materialen kunt u ook het schoteltje waar 
u uw theezakjes op neerlegt ‘dotpainten’. Een leuke stiptechniek die nooit 
verveelt. Even afbakken in de oven en klaar voor gebruik bij een heerlijk 
kopje thee. 

ONDER VOORBEHOUD
Dit activiteitenprogramma is samengesteld met veel enthousiasme en goede 
zin. Toch zijn programmawijzigingen voorbehouden. 
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Elke dinsdag, 14.00 - 15.00 uur
Stoelyoga - € 5,- 
Meer rust in uw hoofd en ontspanning in uw lijf… 
En dat allemaal door yoga! Onze yogadocent 
laat u kennismaken met stoelyoga. Deze rustige 
bewegingsvorm is geschikt voor iedereen, ongeacht 
leeftijd, omvang, lenigheid of conditie. Stoelyoga 
versoepelt uw spieren en gewrichten, zorgt voor 
rust in uw hoofd, ontspanning in uw lijf én is bovendien een uurtje gezellig 
samen bewegen. Adem in, adem uit… Namasté!

Elke donderdag  
Fit- en vitaal-lessen groep 1,  09.45 - 10.15 uur - Gratis  
Bent u goed mobiel en wilt u uw conditie, lenigheid en uithoudingsvermogen 
verbeteren? Doe dan mee met deze beweegactiviteit onder leiding van onze 
beweegagoog. Tijdens de les werken we aan kracht, snelheid, balans en 
coördinatie. Gezellig op muziek. De oefeningen voert u zittend of staand uit. 
Net wat goed voelt voor u! 

Fit- en vitaal-lessen, groep 2,  10.30 - 11.00 uur - Gratis 
Doet u mee? U bent van harte welkom! Ook geschikt voor senioren in een 
rolstoel of met een beperking.   

Elke zaterdag, 10.00 - 11.00 uur  
Koffi eochtend - Gratis 
Goedemorgen. Hoe gaat het? Zin in een 
kletspraatje? Of behoefte aan een advies of 
serieus gesprek? Loop gerust binnen tijdens onze 
wekelijkse koffi eochtend voor buurtbewoners! 
Onder het genot van een kopje koffi e of thee praten 
we graag met u bij en doen we eventueel een 
kaartspel of andere activiteit. Een goed begin van het weekend!   

UITGELICHTE ACTIVITEITEN 
Jazz-optreden Tired & hungry 
Zaterdag 3 oktober, 14.30 - 15.30 uur 
Heerlijke jazzy-klanken vullen het Tamarixplantsoen 
tijdens het optreden van ‘Tired and hungry’. De 
heren van dit gezelschap spelen old jazz en heel 
veel herkenbare nummers. Het belooft wederom 
een gouden middag te worden! Dit buitenconcert 
wordt u aangeboden door Gouden Dagen Heerhugowaard. Denkt u a.u.b. 
ook buiten om de 1,5 meter afstand. 

Beste buurtbewoner,

Hoe is het met u? Zien we u binnenkort weer in wijkcentrum het Arboretum 
aan het Tamarixplantsoen 1? Na een periode van veel binnen zitten, komen we 
weer samen in beweging en gaan we leuke dingen doen met elkaar.  Binnen wat 
kan en mag, bieden welzijnsmedewerkers van Pieter Raat dit najaar activiteiten 
voor senioren uit de buurt. Voor u dus! Uiteraard houden we ons daarbij aan de 
richtlijnen van het RIVM en houden we 1,5 meter afstand van elkaar. 
Want uw welzijn en gezondheid gaan ons aan het hart! 

Dus als u zich goed voelt en vrij bent van koorts, hoestbuien en/of verkoudheid, 
bent u van harte welkom bij onze activiteiten! We organiseren wekelijkse 
activiteiten en meer. Uiteraard ontsmetten we onze handen voorafgaand aan 
deelname.  

Deelnemen? Eerst aanmelden!
Aan de activiteiten kunnen maximaal 15 mensen deelnemen. Vanwege de 
beperkte capaciteit en om teleurstelling te voorkomen, is deelname aan 
activiteiten alleen mogelijk na aanmelding vooraf. Wilt u meer weten of wilt u 
zich aanmelden? Bel dan naar onze welzijnsmedewerker via 06 - 83 25 14 17 of 
stuur een e-mailtje naar a.welzijn@dprs.nl. 

Hopelijk tot snel! 

Team welzijn Arboretum  

 Goed om te weten! 
 Spreekuur wijkverpleegkundigen Arboretum 
 Heeft u of uw naaste thuishulp of -ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld in de  
 huishouding, bij het douchen of voor het verzorgen van een wond?  Kom 
 langs tijdens het inloopspreekuur of bel tijdens het telefonisch spreekuur van 
 onze wijkverpleegkundigen.  We informeren u graag gratis en vrijblijvend over 
 wat we voor u en uw naaste(n) kunnen betekenen. Onze wijkverpleeg- 
 kundigen, thuiszorg- en welzijnsmedewerkers zijn er voor u!  

 Inloopspreekuur (wijk)verpleegkundige 
 Dinsdag, woensdag en donderdag, 09.30 - 11.00 uur 

 Telefonisch spreekuur (wijk)verpleegkundige 
 Dinsdag & donderdag, 12.00 - 13.00 uur, T. 072 - 7431787

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 
Elke maandag, 10.00 - 11.00 uur 
Koffi eochtend, met kletspraat & een spel 
Gezellig met buurtbewoners een kopje koffi e of thee drinken en even 
bijkletsen.  Heeft u zin in een spel? Leuk! Aanbod genoeg bij het Arboretum! 
Of neem zelf een spel mee! 
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Elke dinsdag, 14.00 - 15.00 uur
Stoelyoga - € 5,- 
Meer rust in uw hoofd en ontspanning in uw lijf… 
En dat allemaal door yoga! Onze yogadocent 
laat u kennismaken met stoelyoga. Deze rustige 
bewegingsvorm is geschikt voor iedereen, ongeacht 
leeftijd, omvang, lenigheid of conditie. Stoelyoga 
versoepelt uw spieren en gewrichten, zorgt voor 
rust in uw hoofd, ontspanning in uw lijf én is bovendien een uurtje gezellig 
samen bewegen. Adem in, adem uit… Namasté!

Elke donderdag  
Fit- en vitaal-lessen groep 1,  09.45 - 10.15 uur - Gratis  
Bent u goed mobiel en wilt u uw conditie, lenigheid en uithoudingsvermogen 
verbeteren? Doe dan mee met deze beweegactiviteit onder leiding van onze 
beweegagoog. Tijdens de les werken we aan kracht, snelheid, balans en 
coördinatie. Gezellig op muziek. De oefeningen voert u zittend of staand uit. 
Net wat goed voelt voor u! 

Fit- en vitaal-lessen, groep 2,  10.30 - 11.00 uur - Gratis 
Doet u mee? U bent van harte welkom! Ook geschikt voor senioren in een 
rolstoel of met een beperking.   

Elke zaterdag, 10.00 - 11.00 uur  
Koffi eochtend - Gratis 
Goedemorgen. Hoe gaat het? Zin in een 
kletspraatje? Of behoefte aan een advies of 
serieus gesprek? Loop gerust binnen tijdens onze 
wekelijkse koffi eochtend voor buurtbewoners! 
Onder het genot van een kopje koffi e of thee praten 
we graag met u bij en doen we eventueel een 
kaartspel of andere activiteit. Een goed begin van het weekend!   

UITGELICHTE ACTIVITEITEN 
Jazz-optreden Tired & hungry 
Zaterdag 3 oktober, 14.30 - 15.30 uur 
Heerlijke jazzy-klanken vullen het Tamarixplantsoen 
tijdens het optreden van ‘Tired and hungry’. De 
heren van dit gezelschap spelen old jazz en heel 
veel herkenbare nummers. Het belooft wederom 
een gouden middag te worden! Dit buitenconcert 
wordt u aangeboden door Gouden Dagen Heerhugowaard. Denkt u a.u.b. 
ook buiten om de 1,5 meter afstand. 

Beste buurtbewoner,

Hoe is het met u? Zien we u binnenkort weer in wijkcentrum het Arboretum 
aan het Tamarixplantsoen 1? Na een periode van veel binnen zitten, komen we 
weer samen in beweging en gaan we leuke dingen doen met elkaar.  Binnen wat 
kan en mag, bieden welzijnsmedewerkers van Pieter Raat dit najaar activiteiten 
voor senioren uit de buurt. Voor u dus! Uiteraard houden we ons daarbij aan de 
richtlijnen van het RIVM en houden we 1,5 meter afstand van elkaar. 
Want uw welzijn en gezondheid gaan ons aan het hart! 

Dus als u zich goed voelt en vrij bent van koorts, hoestbuien en/of verkoudheid, 
bent u van harte welkom bij onze activiteiten! We organiseren wekelijkse 
activiteiten en meer. Uiteraard ontsmetten we onze handen voorafgaand aan 
deelname.  

Deelnemen? Eerst aanmelden!
Aan de activiteiten kunnen maximaal 15 mensen deelnemen. Vanwege de 
beperkte capaciteit en om teleurstelling te voorkomen, is deelname aan 
activiteiten alleen mogelijk na aanmelding vooraf. Wilt u meer weten of wilt u 
zich aanmelden? Bel dan naar onze welzijnsmedewerker via 06 - 83 25 14 17 of 
stuur een e-mailtje naar a.welzijn@dprs.nl. 

Hopelijk tot snel! 

Team welzijn Arboretum  

 Goed om te weten! 
 Spreekuur wijkverpleegkundigen Arboretum 
 Heeft u of uw naaste thuishulp of -ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld in de  
 huishouding, bij het douchen of voor het verzorgen van een wond?  Kom 
 langs tijdens het inloopspreekuur of bel tijdens het telefonisch spreekuur van 
 onze wijkverpleegkundigen.  We informeren u graag gratis en vrijblijvend over 
 wat we voor u en uw naaste(n) kunnen betekenen. Onze wijkverpleeg- 
 kundigen, thuiszorg- en welzijnsmedewerkers zijn er voor u!  

 Inloopspreekuur (wijk)verpleegkundige 
 Dinsdag, woensdag en donderdag, 09.30 - 11.00 uur 

 Telefonisch spreekuur (wijk)verpleegkundige 
 Dinsdag & donderdag, 12.00 - 13.00 uur, T. 072 - 7431787

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 
Elke maandag, 10.00 - 11.00 uur 
Koffi eochtend, met kletspraat & een spel 
Gezellig met buurtbewoners een kopje koffi e of thee drinken en even 
bijkletsen.  Heeft u zin in een spel? Leuk! Aanbod genoeg bij het Arboretum! 
Of neem zelf een spel mee! 
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1 T/M 31 OKTOBER
ACTIVITEITENPROGRAMMA

HUGO-WAARD

Woonzorgcentrum De Raatstede

Dolomiet 2 – 1703 DX Heerhugowaard
Tel. 072 – 57 67 200

welzijn@dprs.nl - www.drps.nl 

Woonzorgcentrum Hugo-Waard
G. Douplantsoen 72 – 1701 JT Heerhugowaard
Tel. 072 – 202 02 60 - hugowaard_ab@dprs.nl - www.dprs.nl

Pieter Raat bestaat 25 jaar! Samen zorgen wij voor senioren
Nu en in de toekomst!
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DONDERDAG 22 OKTOBER
11.00 uur Geheugenfitness, restaurant
14.30 uur  Optreden ‘Zet ‘m op’, verzorgd door Wil Gorter, restaurant

VRIJDAG 23 OKTOBER
10.30 uur  Spelletjesmaand: Pub quiz, restaurant
14.00 uur Herdenkingsbijeenkomst in de Ontmoetingskerk
15.00 uur  Handwerken, restaurant
16.00 uur  Herdenkingsbijeenkomst in de Ontmoetingskerk
19.00 uur  Kerkviering met een voorganger van de Dionysiuskerk, restaurant

ZATERDAG 24 OKTOBER
15.00 uur  Koffietijd, restaurant
19.00 uur  Muziek met Femmy, restaurant

ZONDAG 25 OKTOBER
15.00 uur  Liedjes Sound of Music NL, via de beamer, restaurant

MAANDAG 26 OKTOBER
10.30 uur  Erop uit  in de rolstoel,  met een vrijwilliger
10.30 uur  Kaarten maken, voor 2 strippen, restaurant
11.00 uur  Wandelen met de rollator
14.30 uur  Fashion Plus modeverkoop, restaurant

DINSDAG 27 OKTOBER
11.00 uur  Kom in beweging op muziek, met beweegagoog Simone, restaurant
14.30 uur  Neurogym groep, op uitnodiging, restaurant

WOENSDAG 28 OKTOBER
10.30 uur  Creatief! Verder met de herfstdakpan, restaurant
14.30 uur  Jeu de boules, op het terras, bij slecht weer ‘binnen-bowlen’ op de Wii
19.00 uur  Breek de week, restaurant

DONDERDAG 29 OKTOBER
11.00 uur  Geheugenfitness, restaurant
14.00 uur  Jonge senioren- middag, glazen huis

VRIJDAG 30 OKTOBER
10.30 uur Spelletjes maand: sjoelen, restaurant
15.00 uur  Handwerken, restaurant
19.00 uur  Kerkviering met een voorganger van de Dionysiuskerk, restaurant

ZATERDAG 31 OKTOBER
15.00 uur Koffietijd, restaurant
19.00 uur Muziek met Femmy, restaurant

ONDER VOORBEHOUD
Dit maandprogramma is samengesteld met veel enthousiasme en goede zin. Toch zijn 
programmawijzigingen voorbehouden.
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WOONZORGCENTRUM
HUGO-WAARD

G. DOUPLANTSOEN 72
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