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VOORWOORD
Alstublieft! 
Hoe is het met u? Zien we u binnenkort 
weer in wijkcentrum het Arboretum aan het 
Tamarixplantsoen 1? Nu het leven steeds 
meer zijn loop krijgt, komen we weer samen 
in beweging en gaan we leuke dingen doen 
met elkaar.  Binnen wat mag en kan, bieden 
welzijnsmedewerkers van Pieter Raat deze 
herfstactiviteiten voor senioren uit de buurt. 
Voor u dus! Uiteraard houden we ons daar-
bij aan de actuele coronarichtlijnen. Want 
uw welzijn en gezondheid gaan ons aan het 
hart! 

Dus bent u gevaccineerd of negatief getest, 
en bent u vrij van corona-gerelateerde klach-
ten? Dan bent u van harte welkom bij onze 
activiteiten! We organiseren wekelijkse acti-
viteiten en meer.  Wat precies, dat leest u in 
dit activiteitenboekje. 

Deelnemen? Eerst aanmelden!
Aan de activiteiten kunnen helaas een 
beperkt aantal mensen deelnemen. Van-
wege de 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, gezellig-
heid en/ of een luisterend oor? Onze wel-
zijnsmedewerkers komen graag bij u thuis! 
Om samen een kopje koffie te drinken en te 
kijken waar u behoefte aan heeft. We advi-
seren u graag persoonlijk over activiteiten 
die passen bij u en uw mogelijkheden. 

Uiteraard nemen we tijdens ons huisbezoek 
de actuele coronarichtlijnen in acht. 

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        Gratis
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, 14.00 - 14.45 en 15.00 - 15.45 uur 
Stoelyoga      € 5,- 
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 die 
deze yogalessen verzorgt. Aanmelden via a.welzijn@dprs.nl of 06 – 83 25 14 17. 

Elke woensdag, 09.45 uur - 11.30 uur
Handwerkcafé 
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 of een fijne sjaal. Tijdens het 
handwerkcafé kan en mag het allemaal! De gezelligheid en het samen zijn, staan 
hierbij centraal. Leuke bijkomstigheid: handwerken bevordert de fijne motoriek.

MAANDAG

WEKELIJKSE
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DINSDAG

WOENSDAG



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 - 10.45 uur
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 donderdag, 14.30 - 15.30 uur
Nieuw: ‘Konkeltoid’       Gratis 
Echte Heerhugowaarders en West-Friezen weten dat ‘Konkeltoid’ koffietijd is. 

DONDERDAG



Gezellig samen een bakkie doen en even bijkletsen. Schuift u aan? U bent van 
harte welkom! Ook als u liever thee drinkt!

Elke zaterdag, 10.00 - 11.30 uur  
Koffieochtend 
Gezellig met buurtbewoners een kopje koffie drinken en even bijkletsen! Een 
goed begin van het weekend!  

Elke laatste dinsdag & laatste 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. 

OKTOBER 

WSIB-culinair: Wildmenu 
Zaterdag 9 oktober, 17.00 uur    € 22,50
Proef de herfst! Kom genieten van een wilddiner! Elk seizoen heeft zo z’n charme. 
Hazen, konijnen, fazanten, ganzen, eenden, zwijnen, herten, runderen en reeën, 
zijn de bekendste soorten wild. Wild is caloriearm, rijk aan eiwitten en ijzer. 
Wilde dieren eten gevarieerder en dat proeft u uiteindelijk!Tijdens het wilddiner 
presenteren de koks verschillende soorten wild. Smakelijk eten!

N.B. Prijs is inclusief voor-, hoofd- en nagerecht, koffie, thee en twee drankjes. 
Aanmelden en kaartverkoop via www.wsib.nl of bij de welzijnsmedewerker. 

ZATERDAG

UITGELICHTE
ACTIVITEITEN



WSIB-workshop: Schilderen vanuit uw gevoel 
Woensdag 13 oktober, 14.00 - 16.00 uur    € 15,- 
Er hoeft geen nieuwe Rembrandt in u te schuilen om plezier te beleven aan 
schilderen… De workshop Schilderen vanuit uw gevoel 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? Schilderen vanuit 
gevoel is ontspannend en maakt blij!

Kaarten maken
Maandag 18 oktober, maandag 1 november, maandag 15 december, 
10.30 - 12.00 uur           € 1,50
Wat is er leuker dan een kaartje via de post te 
ontvangen? Een zelfgemaakte kaart per post 
ontvangen! Met een welzijnsmedewerker 
gaat u deze maandagen creatief aan de 
slag en maakt u een mooie verjaardags-, 
beterschaps- of kerstkaart.  

Fashionplus
Donderdag 21 oktober,  14 uur - 16 uur
Een nieuw seizoen, vraagt om een nieuwe outfit! Snuffel rustig rond tijdens 
de modeverkoop van Fashionplus en wie weet maakt u straks de blits met uw 
nieuwe herfstoutfit. 

WSIB: 
Verwenmoment bij kapper & manicure Horizon College 
Dinsdag 26 oktober, 09.00 - 11.30 uur   Gratis 
Wat is er fijner dan een bezoek aan de kapper? Een bezoek aan de kapper en de 
manicure! Wat een verwennerij! U wordt ontvangen in de sfeervolle salon van de 
afdeling Haarmode van het Horizon College met tweedejaars studenten. Er wordt 
gestart met een heerlijke wasmassage met verzorgende producten van L’Oréal. 
Tussendoor krijgt u een kopje koffie met iets lekkers.  De kappers en kapsters 
verzorgen uw haar, knippen, föhnen het in een door u gewenst model. Tijdens of 
na de behandeling krijgt u bovendien een handmassage en eventueel kunnen uw 
nagels gelakt worden. 



N.B.: Deze verwenochtend vindt plaats bij het Horizon College aan de Umbriellaan 
in Heerhugowaard. Er is plek voor maximaal 10 deelnemers. Bij voldoende interesse 
wordt ook het vervoer geregeld. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden. Heeft u 
zin in een verwenochtend? Meldt u zich dan snel aan bij de welzijnsmedewerker, 
tel. 06- 83 25 14 17 of via a.welzijn@dprs.nl 

WSIB- herfstbingo 
Woensdag 27 oktober, 19.30 - 20.45 uur    € 2,-
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? Ook vandaag de dag is het spel onverminderd populair. Bij wijkcentrum 
Arboretum bent u van harte welkom om mee te doen aan de bingo. En als klap op 
de vuurpijl zijn er leuke prijzen te winnen! Dus beproef uw geluk en speel mee! 
Inclusief kopje koffie/ thee. Aanmelden en kaartverkoop via www.wsib.nl of bij de 
welzijnsmedewerker. 

NOVEMBER 

Bloemschikken 
Donderdag 4 november, 10.00 - 11.15 uur   € 2,- 
Alle jonge en iets oudere blommen opgelet! We gaan bloemschikken met 
najaarsbloeiers en herfstdecoraties! De welzijnsmedewerkers zorgen voor oase, 
bloemen en decoratiemateriaal.  Fijn als u uw eigen mooie onderbord of pot 
meeneemt. 

Marionmode 
Zaterdag 6 november, 10.00 - 12.00 uur 

WSIB-workshop: Dotpainten op keramiek 
Zaterdag 13 november, 10.00 - 12.00 uur     € 22,50
Tijdens de workshop dotpainten op keramiek decoreert u een prachtige bord. 
Docent Jolijn van Jootjes Workshops laat u kennismaken met verschillende 
technieken, patronen, materialen en mooie keramiekverf. Heeft u de techniek 
onder de knie, dan kunt u zich uitleven op een zwart bord en deze voorzien van 
een patroon naar geheel eigen ontwerp. Thuis gekomen, bakt u de keramiek af in 
de oven en heeft u uw eigen unieke creatie. Nuttig als gebruiksvoorwerp, maar 



zeker net zo leuk als decoratie in huis of om cadeau te doen! Aanmelden en 
kaartverkoop via www.wsib.nl of bij de welzijnsmedewerker. 

WSIB- muziekoptreden DoReMichiel & gitarist 
Zaterdag 13 november, 14.30 - 16.00 uur   Gratis 
In navolging van zijn eerdere bijzonder 
succesvolle optreden, bezoekt Pianist 
DoReMichiel met zijn piano op wielen 
wederom het wijkcentrum. Dit keer wordt hij 
vergezeld door een gitarist.  Samen weten ze 
u zeker te raken met hun mooie muziek en 
enthousiasme! Het duo brengt liedjes uit zo’n 
beetje alle jaren. Van jazz, tot pop, jaren 50 tot nu… Heeft u verzoeknummers? 
Vraag maar raak! Aanmelden en kaartverkoop via www.wsib.nl of bij de 
welzijnsmedewerker. 

WSIB-workshop: Schilderen vanuit uw gevoel!  
Woensdag 17 november, 14.00 - 16.00 uur    € 15,-  
Margje van der Lei neemt u mee in de wondere wereld van het schilderen vanuit 
uw gevoel. Zie de info van 13-10.  Aanmelden en kaartverkoop via www.wsib.nl 
of bij de welzijnsmedewerker. 

WSIB: Mosselen & muziek! 
Zaterdag 20 november, 17 uur     € 22,50
Het zwarte goud, zo worden mosselen ook 
wel genoemd. Van oudsher worden ze vooral 
gegeten als de ‘r’ in de maand zit. Wist u dat 
mosselen boordevol ijzer, eiwitten, mineralen 
en vitaminen zitten? En dat er oranje en 
witte mosselen zijn? Dat heeft overigens 
niets te maken met de smaak, kwaliteit of 
het geslacht van de mossel: het is gewoon een kwestie van pigment. Hoe dan 
ook, deze zalige zeevrucht met zilte smaak heeft een vetgehalte van 2,5%, en 
is buitengewoon lekker met brood, patat, salade en een sausje. Heerlijk! Op 20 
november wordt u bovendien getrakteerd op een muzikaal verrassingsoptreden! 
De prijs is inclusief hoofd- en nagerecht, koffie/thee en 2 drankjes. Aanmelden en 
kaartverkoop via www.wsib.nl of bij de welzijnsmedewerker. 



Bingo 
Woensdag 24 november, 19.30 - 21.00 uur   € 2,-
Beproef uw geluk en maak kans op verrassend leuke prijzen! Deelname kost  
€ 2,- per drie rondes. 

WSIB-lezing: ‘Nu regelen voor later’
Zaterdag 27 november, 13.00 - 14.30 uur    Gratis
Leo Rijnja Uitvaartverzorging organiseert, in samenwerking met register executeur 
Marieke de Vos, de gratis informatiemiddag ‘Nu regelen voor later’. Wie neemt 
straks uw medische beslissingen als u dat zelf niet meer kunt? En wie vertrouwt 
u uw financiën of uw huisdier toe als u daar zelf door een ongeval of ziekte zoals 
dementie zelf niet meer voor kunt zorgen? Registerexecuteur Marieke de Vos 
vertelt u graag over de toegevoegde waarde van een levenstestament.
Nadenken over uw eigen uitvaart is lastig. Een mooie, passende uitvaart sluit aan 
bij het leven van u van uw naasten. Maar welke mogelijkheden zijn er allemaal? 
Wat kan wel en wat kan niet? Uitvaartondernemer Leo Rijnja legt het u graag uit.
Aanmelden via www.wsib.nl of bij de welzijnsmedewerker. 

DECEMBER

Bloemschikken 
Donderdag 2 december, 10.00 - 11.30 uur  € 2,- 
We gaan weer iets moois maken, afgestemd op de tijd 
van het jaar! De welzijnsmedewerkers zorgen voor 
oase, bloemen en decoratiemateriaal.  Fijn als u uw 
eigen mooie onderbord of pot meeneemt. 

Snackavond 
Maandag 13 december, 17.00 - +/- 19.00 uur    € 10,- 
Een snack op z’n tijd is echt vet lekker! Zeker als de snack wordt genuttigd in 
aangenaam gezelschap. Schuif gezellig aan voor een friet, snack en drankje 
naar keuze.  Dus wordt het een frikadel, kaassoufflé, kroket, nasi of bamischijf of 
kipcorn? Meldt u zich voor donderdag 9 december aan en geef de snack van uw 
keuze door. 



Modeshow & -verkoop Charmilla Boutique 
Woensdag 15 december, 14.00 - 16.00 uur   Gratis 
Zoekt u een nieuwe outfit voor de feestdagen of liever een casual set voor 
doordeweeks? Bezoek de modeshow en kledingverkoop van Charmilla Boutique 
in het Arboretum. Charmilla biedt vlotte, betaalbare kleding tot €50,-. Van maatje 
36 t/m 58. Vindt u het leuk om model te zijn en de kleding te tonen deze middag? 
We zoeken nog Arboretum-modellen! Dus heeft u altijd al willen flaneren over 
een catwalk? Meldt u zich snel aan bij de welzijnsmedewerker. 

Muziekoptreden MAMS Zangtheater 
Zaterdag 18 december, 14.30 - 16.00 uur    Gratis  
Verrassend vrolijk! Dat is het optreden van 
MAMS Zangtheater. Met liedjes van toen voor 
nu, zet deze knotsgekke meidengroep de zaal 
op stelten. De energieke acht zingen allerlei 
bekende Nederlands- en Engelstalige liedjes. 
Uiteraard komen eind december ook fraaie 
kerstliedjes voorbij. Alles in een theatraal jasje, doorspekt met heel veel humor… 
Een optreden van MAMS Zangtheater is een feest van herkenning! Zing gezellig 
mee!
  

Oliebollenbingo        
Woensdag 29 december, 19.30 - 21.00 uur    € 2,-
Wie wint de oliebollenbingo? Er worden 
meerdere rondes gespeeld. Deelname kost € 
2,- per drie rondes.   

Tijd voor een bakkie! 
Dinsdag 12 oktober,  9 november en 14 december, 10.00 - 11.00 uur  
Of u net bent komen wonen in de buurt of u er al jarenlang woont: kom langs en 
leer uw buren (beter) kennen! U bent welkom voor een kopje koffie of thee en 
een gezellig praatje met de buren en welzijnsmedewerker. Gratis en vrijblijvend!



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 

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


