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AUGUSTUS EN SEPTEMBER 2021
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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 deze zomer 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, corona-gerelateerde klachten, dan 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 helaas een beperkt aantal 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  

 
 Welzijnsmedewerkers op huisbezoek  
 Heeft u behoefte aan een praatje, gezelligheid en/ of een luisterend  
 oor? Onze welzijnsmedewerkers komen graag bij u thuis! Om samen  
 een kopje koffie te drinken en te kijken waar u behoefte aan heeft. We  
 adviseren u graag persoonlijk over activiteiten die passen bij u en uw  
 mogelijkheden. 

 Uiteraard nemen we tijdens ons huisbezoek de richtlijnen van het RIVM  
 in acht, houden we 1,5 meter afstand en dragen we een   
 mondneuskapje. 

 Aanmelden
 U kunt zich aanmelden voor een huisbezoek van onze    
 welzijnsmedewerkers via 06 - 83 25 14 17. Heel graag tot snel! 



ELKE MAANDAG, 13.30 - 15.00 UUR 
SJOELEN                                                                                                               
30 houten schijven, een houten bak en vier 
gleuven…  Sjoelen is letterlijk samen aan de bak. 
De sjoelbak wel te verstaan. Schuif gerust aan! 
Een spelvorm waarbij u uw motoriek oefent en de 
sociale contacten versterkt. 

ELKE DINSDAG, 15.00 - 16.00 UUR   
STOELYOGA - € 5,-
Yogaleraar Patrick is gestart met stoelyoga bij 
wijkcentrum het Arboretum. Stoelyoga is een 
geweldige en veilige manier om uw fysieke en 
mentale gesteldheid te verbeteren. Yoga verbetert 
uw balans en stabiliteit, maakt flexibeler en de 
botten en spieren sterker.  Bovendien houdt yoga 
de hersenen scherp. ,,Door yoga te beoefenen, 
zijn mensen gelukkiger’’, aldus de gediplomeerde 
yogaleraar. Nieuwsgierig? Bel voor meer informatie 
naar Patrick Klouth, 
tel.: 06 – 57 19 92 33. Aanmelden via a.welzijn@
dprs.nl of 06 – 83 25 14 17. 

ELKE WOENSDAG
HANDWERKCAFÉ 10.00 UUR - 11.30 UUR 
Houdt u ook zo van borduren, haken of breien? 
Neem uw creatie-in-wording mee naar de 
handwerkclub bij wijkcentrum Arboretum en doe 
gezellig mee. Wie weet inspireert u elkaar tot iets 
nieuws! Ook leuk: samen iets maken. Denk aan 
een hip haakwerk zoals een raamhanger. Tijdens 
het handwerkcafé kan en mag het allemaal! 
De gezelligheid en het samen zijn, staan hierbij 
centraal. Leuke bijkomstigheid: handwerken 
bevordert de fijne motoriek.

WEKELIJKSE 
ACTIVITEITEN



ELKE DONDERDAG, START 09.45 UUR  
WANDELCLUB 
De paden op, de lanen in… Wandelen is goed 
voor lichaam en geest! Trek uw wandelschoenen 
aan en wandel gezellig mee! Elke week wandelt 
een groepje een uurtje door Heerhugowaard. 
Verzamel- en startpunt is basisschool De 
Boomladder, Rozenlaan 6. Na een heerlijke 
wandeling drinkt het gezelschap een 
welverdiend kopje koffie of thee bij wijkcentrum 
het Arboretum.
 
N.B. startpunt Goudenregenlaan/rozenlaan

ELKE DONDERDAG, 09.45 - 10.15
FIT & VITAAL: BEWEGEN O.L.V. 
BEWEGINGSAGOOG -GRATIS
Speciaal voor (jonge) senioren die graag 
vitaal in het leven willen (blijven) staan! Op 
muziek werkt u onder begeleiding van onze 
bewegingsagoog aan het verbeteren van uw 
conditie, lenigheid, uithoudingsvermogen, 
kracht, snelheid, balans en coördinatie. De 
oefeningen voert u zittend of staand uit. Net 
wat goed voelt voor u! Bij mooi weer, vindt 
deze activiteit buiten plaats. Bij minder dan 
10 deelnemers, wordt de activiteit binnen 
aangeboden. Inloop vanaf 09.30, 09.45 start 
de les! Uitsluitend na aanmelding vooraf! 
Maximaal 10 deelnemers.

 

ELKE DONDERDAG, 14.30 - 15.30 UUR 
WANDELCLUB: EROP UIT MET DE 
ROLLATOR OF IN DE ROLSTOEL 
Nieuw: we starten met een wandelclub 
voor deelnemers met een rollator of in een 
rolstoel. Loopt u met een hulpmiddel of zit 
u in een rolstoel? Geef u dan op voor de 
donderdagmiddag-wandelclub. Fijn als u uw 
eigen rolstoelbegeleider meeneemt. Onze 
wandelvrijwilligster laat u mooi Heerhugowaard 
zien… Fijn als u zich vooraf aanmeldt. Startpunt 



en eindpunt van de wandeling is het Arboretum. 
Na afloop drinken we een heerlijk kopje koffie of 
thee in het wijkcentrum.

ELKE ZATERDAG, 10.00 - 11.30 UUR  
KOFFIEOCHTEND 
Gezellig met buurtbewoners een kopje koffie 
drinken en even bijkletsen! Een goed begin 
van het weekend! N.B. i.v.m. de zomervakantie 
is er geen koffieochtend op zaterdag 7 & 14 
augustus. 

ELKE LAATSTE DINSDAG & WOENSDAG 
VAN DE MAAND, 13.30 - 16.00 UUR 
EROP UIT MET BUS THIJS - € 5,- 
Heeft u ook de kriebels en wilt u er wel weer 
eens op uit in de regio? U bent niet de enige! 
Bij voldoende animo (minimaal 5 deelnemers) 
stappen we in Bus Thijs en maken we een 
mooie rit door de polder, langs het strand en 
of andere bezienswaardigheden. Deelname is 
uitsluitend mogelijk na aanmelding vooraf. Dus 
heeft u interesse?  Neem contact op met onze 
vrijwilliger Lies via 
06- 10 92 73 28. 

JEU DE BOULES  
WOENSDAG 4 AUGUSTUS,  
14.00 - 15.30 UUR - GRATIS   
We spelen jeu de boules! Gooit u mee? 

UITGELICHTE 
ACTIVITEITEN



WORKSHOP GEDICHTEN 
MAANDAG 23 AUGUSTUS,  
14.30 - 15.30 UUR - GRATIS   
Houdt u van taal, rijmen en gedichten maken? 
Dan kunt u uw hart ophalen tijdens deze leuke 
workshop. Welzijnsmedewerker en dichter 
Bettina geeft tips en gaat met u en de andere 
deelnemers aan de slag. Niks hoogdravende 
poëzie: gewoon gezellig samen dichten en 
van elkaar leren. Dat is de insteek van deze 
workshop.  

BLOEMSCHIKKEN 
DONDERDAG 2 SEPTEMBER,  
10.00 - 11.15 UUR - € 2,- 
Alle jonge en iets oudere blommen opgelet! 
We gaan bloemschikken met zomerbloemen en 
najaarsbloeiers! De welzijnsmedewerkers zorgen 
voor oase, bloemen en decoratiemateriaal.  
Fijn als u uw eigen mooie onderbord of pot 
meeneemt. 

MAGNOLIA: KEN JE BUUR! 
DONDERDAG 7 SEPTEMBER,  
10.00 - 13.30 UUR
Onder het motto Ken je buur, bezoeken 
bewoners van appartementencomplex Magnolia 
aan de Hortensialaan wijkcentrum Arboretum. 
Na een kopje koffie en/of thee, doen we een 
gezellig spel of wordt gekozen voor een andere 
activiteit. Net waar behoefte aan is. Rond 12.30 
uur lunchen de Magnolia-buren gezamenlijk.  
Uitsluitend na aanmelding vooraf!



MUZIEKOPTREDEN DOREMICHIEL 
HOOGENDIJK  
ZATERDAG 11 SEPTEMBER,  
14.30 - 16.00 UUR  - GRATIS
Pianist DoReMichiel bezoekt met zijn piano 
op wielen het wijkcentrum en weet u zeker te 
raken met zijn mooie muziek en enthousiasme! 
,,Muziek verbindt en is ván, vóór en mét 
iedereen. Dat is waar ik voor sta’’, aldus deze 
sfeermaker. Hij begeleidt zichzelf op z’n piano en 
zingt liedjes uit zo’n beetje alle jaren. Van jazz, 
tot pop, jaren 50 tot nu… Laten maar komen 
die verzoeknummers!

BURENDAG - BARBECUE 
ZATERDAG 25 SEPTEMBER, 
17.00 - 19.00 - € 15,- 
 Het is pas echt zomer als u heeft genoten van 
een barbecue! Schuift u gezellig aan? Een mooie 
gelegenheid ook om in contact te komen met 
senioren uit de buurt. Zaterdag 25 september 
is immers nationale Burendag! Deelname 
(uitsluitend na aanmelding vooraf) kost €15,- 
p.p. Dat is inclusief drankjes. 

   



Goed om te weten! 
Thuiszorg & wijkverpleegkundigen Arboretum 
Wijkcentrum Arboretum is tevens de uitvalsbasis van onze 
wijkverpleegkundigen en Thuiszorg Pieter Raat. 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 (Tamarixplantsoen 1) 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 wijkverpleegkundigen, thuiszorg- en 
welzijnsmedewerkers zijn er voor u!  

Inloopspreekuur (wijk)verpleegkundigen 
Dinsdag tot en met vrijdag van 09.30 - 11.00 uur 
Arboretum kantoor, Tamarixplantsoen 1

Telefonisch spreekuur (wijk)verpleegkundigen 
Dinsdag & donderdag van 12.00 - 13.00 uur
Via tel. 072 – 57 67 330. 
Heeft u interesse in thuiszorg? Bel voor meer informatie gratis en 
vrijblijvend van maandag tot en met vrijdag met het Cliënten Service 
Bureau, 072 - 57 67 276.

ONDER VOORBEHOUD
Dit activiteitenprogramma is samengesteld met veel enthousiasme en 
goede zin. Toch zijn programmawijzigingen voorbehouden. 

Samen zorgen wij voor senioren - Nu en in de toekomst!

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 


