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ACTIVITEITENPROGRAMMA

Beste cliënten en senioren uit de aanleunwoningen, 

Het is november! Tijd om de gezelligheid in huis op te zoeken! Team 
Welzijn organiseert in De Raatstede allerlei uitdagende activiteiten. 
Van interessante lezingen en creatieve, culinaire en spel- activiteiten tot 
humorvolle theater- muziekoptredens: in november is er voor ieder wat 
wils! 

Zo geeft boswachter Evert Jan een interessante lezing over de herfst en 
winter. Het wekelijks bloemschikken vervalt. In plaats daarvan kunt u een 
keer per maand deelnemen aan een bloemschikactiviteit. Neemt u zelf 
een bloempot of schaal mee? Gaat u na afloop naar huis met een mooi 
opgemaakt stuk voor in uw appartement! Bus Thijs organiseert weer ritten 
langs mooie routes en bezienswaardigheden. Leuk als u eens meerijdt! 
Ook Waardse Senioren in Beweging biedt in november activiteiten aan in 
onder meer De Raatstede. Wat dacht u van een lezing over dementie of 
een avond gezellig mosselen eten?  

Welkom
Binnen wat kan en mag, maken we er heel graag met u een gezellige 
maand van! Dus bent u gevaccineerd of negatief getest en bent u vrij 
van corona-gerelateerde klachten? Dan bent u van harte welkom bij onze 
activiteiten! Heeft u ideeën of tips voor (nieuwe) activiteiten, dan horen 
wij dat graag.

Heel graag tot snel bij een van de activiteiten! 
Team Welzijn De Raatstede 

 ONTBIJTEN
 Maandag t/m zondag van 8.00 - 10.00 uur, restaurant
 Heerlijk ontbijten kunt u dagelijks in het restaurant. Uitsluitend na  
 aanmelding vooraf via de restaurantmedewerker. 

 
 AVONDBROOD
 Maandag t/m zondag van 17.00 - 18.15 uur, restaurant
 De avondmaaltijd kunt u dagelijks gebruiken in het restaurant.  
 Uitsluitend na aanmelding vooraf via de restaurantmedewerker.



 ‘T WINKELTJE
 Heeft u al kennisgemaakt met ons winkeltje in het  
 restaurant?   
 Hier kunt u uw dagelijkse boodschapjes doen! Of u nu brood, beleg,  
 zuivel, fruit, een pak koffie of een mooie kaart nodig heeft: u vindt het  
 in ‘t winkeltje. Het winkeltje is open op maandag, woensdag, vrijdag en  
 zaterdag van 8.30 uur t/m 11.30 uur. Zie ook de infobijeenkomst op 4-11. 

MAANDAG 1 NOVEMBER
10.30 - 10.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,  
    staand of zittend
14.30 - 16.00  Vlotbruggen, restaurant

DINSDAG 2 NOVEMBER
10.15   Buiten wandelen, vertrek vanuit het Atrium.   
    Gezellig op pad met een welzijnsmedewerker. Na  
    afloop drinken we koffie/thee in het restaurant.
10.30 - 11.30  Stoelyoga, Raatkamer, € 6,-
14.30 - 16.00  Bean Bag Baseball, restaurant
15.00 - 17.00  Samen koken, de Tulp, € 3,50
    Helpt u mee met de (voor)bereiding van een heerlijke  
    maaltijd? En na afloop eten we natuurlijk samen wat  
    we hebben gekookt.
18.30 - 20.30  Pub quiz, restaurant

WOENSDAG 3 NOVEMBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,  
    staand of zittend
10.00 - 11.30  Keezen, restaurant
14.30 - 16.00  Muziek aan tafel, Film- en jazzmuziek, restaurant
16.00 - 17.00  Oecumenische kerkdienst, restaurant
18.30 - 20.30  Swingavond, Atrium 
    Of u nu een rolstoel of rollator heeft, u swingt toch ook  
    mee? Met een hapje en drankje.

DONDERDAG 4 NOVEMBER 
10.30 - 11.00  Bijeenkomst: zelf boodschappen doen in ’t  
    winkeltje, restaurant 
    Gezellige koffiebijeenkomst, met attentie voor   
    bewoners. 



10.30 - 11.30  Geheugenfitness, restaurant
13.30 - 16.00  Rit Bus Thijs, naar Schagen, aanmelden bij team Welzijn,  
    € 5,-
14.30 - 16.00  Creatief café, kerstkaarten maken, Atrium,  € 1,- 
15.00 - 16.00  Bijbelkring, De Tulp
  

VRIJDAG 5 NOVEMBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,   
    staand of zittend
14.00 - 16.00  Klaverjassen, restaurant
14.00 - 16.00  Beauty, De Tulp, € 1,-
18.30 - 20.30  Spellenavond, restaurant

ZATERDAG 6 NOVEMBER
14.30 - 16.00  Kurkenspel, restaurant
16.00 - 17.00  Kerkdienst, restaurant
18.30 - 20.30  Beeld en Geluid, restaurant

ZONDAG 7 NOVEMBER
14.30 - 16.00  Bingo, restaurant, € 3,-

MAANDAG 8 NOVEMBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,   
    staand of zittend
14.30 - 16.00  Kegelen, restaurant

DINSDAG 9 NOVEMBER
10.15   Buiten wandelen, vertrek vanuit het Atrium
    Gezellig op pad met een welzijnsmedewerker en   
    vrijwilligers. Na afloop drinken we koffie/ thee in het   
    restaurant. 
10.30 - 11.30  Stoelyoga, Raatkamer, € 6,-
14.30 - 16.00  Bean Bag Baseball, restaurant
18.30 - 20.30  Jazz- muziekavond, restaurant
 

WOENSDAG 10 NOVEMBER - NATIONALE MANTELZORGDAG
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,  
    staand of zittend
10.00 - 11.30  Wii Bowlen, restaurant



14.30 - 16.00  Muziek aan tafel, restaurant
18.30 - 20.30  Deense hapjes maken & aansluitend het Grote  
    schoonmaakspel, restaurant, aanmelden bij team  
    Welzijn, €1,-

DONDERDAG 11 NOVEMBER - SINT MAARTEN
10.30 - 11.30  Geheugenfitness, restaurant
13.30 - 15.30  Rit Bus Thijs, naar de Rijp, aanmelden 
    bij team Welzijn, € 5,-
14.30 - 16.15  Creatief café, kerstkaarten maken, Atrium, € 1,-
   

VRIJDAG 12 NOVEMBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,   
    staand of zittend
14.00 - 16.00  Klaverjassen, restaurant
14.00 - 16.00  Beauty, De Tulp, € 1,-
18.30 - 20.30  Spellenavond, restaurant

ZATERDAG 13 NOVEMBER
14.30 - 16.00  Skip Bo kaartspel, restaurant
16.00 - 17.00  Kerkdienst, restaurant
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant

ZONDAG 14 NOVEMBER  
14.30 - 16.00  Bingo, restaurant, € 3,-

MAANDAG 15 NOVEMBER 
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,   
    staand of zittend
14.30 - 16.00  Sjoelen, restaurant

DINSDAG 16 NOVEMBER
10.30   Buiten wandelen, vertrek vanuit het Atrium. Gezellig
    op pad met een welzijnsmedewerker en vrijwilligers. Na 
    afloop drinken we koffie/ thee in het restaurant.
10.30 - 11.30  Stoelyoga, Raatkamer, € 6,-
13.30 - 16.00  Bean Bag Baseball, restaurant
14.30 - 16.00  Mannensoos, restaurant
15.00 - 17.00  Samen koken, De Tulp, € 3,50
    Helpt u mee met de (voor)bereiding van een heerlijke maaltijd?



     En na afloop eten we natuurlijk samen wat we  hebben   
    gekookt.
18.30 - 20.30  Koffieavond, De Tulp
19.00 - 20.00  Herdenkingsdienst, restaurant 
    Vanavond herdenken we gezamenlijk degenen die ons   
    afgelopen jaar zijn ontvallen. 

WOENSDAG 17 NOVEMBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,   
    staand of zittend
10.30 - 12.00  Keezen, restaurant
14.30 - 16.00  Muziek aan tafel, restaurant
17.00 - 18.00  Snackavond, restaurant
18.30 - 20.30  Koffieavond, restaurant
19.00 - 20.00  Herdenkingsdienst, restaurant 
    Vanavond herdenken we gezamenlijk degenen die ons   
    afgelopen jaar zijn ontvallen. 

DONDERDAG 18 NOVEMBER
10.30 - 11.30  Geheugenfitness, restaurant
13.30 - 16.00  Bus Thijs Rit, naar West-Friese omringdijk, aanmelden bij  
    team Welzijn, € 5,-
14.30 - 16.00  WSIB-workshop cadeaudoosjes maken, 
    Atrium. Kaarten à € 4,- zijn verkrijgbaar bij 
    de receptie of via www.wsib.nl 
15.00 - 16.00  Bijbelkring, De Tulp

VRIJDAG 19 NOVEMBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,   
    staand of zittend
14.00 - 16.00  Klaverjassen, restaurant
14.00 - 16.00  Beauty, De Tulp, € 1,-
18.30 - 20.30  Gedichtenavond met Aloysius en Bettina, restaurant

ZATERDAG 20 NOVEMBER 
14.30 - 16.00  Rummikub, restaurant
16.00 - 17.00  Kerkdienst, restaurant
18.30 - 20.30  Beeld en Geluid, restaurant

ZONDAG 21 NOVEMBER
14.30 - 16.00  Film-/ Muziekmiddag, restaurant



MAANDAG 22 NOVEMBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,   
    staand of zittend
14.30 - 16.00  Kegelen, restaurant

DINSDAG 23 NOVEMBER
10.15   Herfstwandeling maken, vertrek vanuit het Atrium.   
    Gezellig op pad met een welzijns-
    medewerker. Na afloop drinken we 
    koffie/ thee in het restaurant.
10.30 - 11.15  Stoelyoga, Raatkamer, € 6,-
18.30 - 20.30  Country muziekavond, restaurant 

WOENSDAG 24 NOVEMBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,   
    staand of zittend
10.30 - 11.30  Wii Bowlen, restaurant
14.30 - 16.00  Muziek aan tafel, restaurant
15.00 - 16.00  WSIB- lezing, restaurant
    De wondere wereld van dementie
    Deze lezing wordt verzorgd door de 
    regionale afdeling van Alzheimer Nederland. 
    Deelname is gratis na aanmelding vooraf bij 
    de receptie of via www.wsib.nl 
18.30 - 20.00  Wim Zonneveld-avond, restaurant

DONDERDAG 25 NOVEMBER
10.30 - 11.30  Geheugenfitness, restaurant
13.30 - 16.00  Bus Thijs Rit, naar Marken, aanmelden bij team Welzijn,  
    € 5,-
14.30 - 16.00  Creatief café, workshop bloemstuk maken, Atrium, € 2,50 
    Samen iets moois maken voor bij u op tafel. Voor oase en 
    decoratiemateriaal wordt gezorgd. Neemt u een eigen  
    onderbord/ bloempotje mee? Aanmelden bij team Welzijn.

VRIJDAG 26 NOVEMBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,   
    staand of zittend
14.00 - 16.00  Klaverjassen, restaurant
14.30 - 16.00  Beauty, De Tulp, € 1,-
18.30 - 20.30  Pepernoten bakken & aansluitende het Sint en   
    Piet-spel, restaurant, € 1,-  Aanmelden bij team Welzijn.



 ZATERDAG 27 NOVEMBER
14.30 - 16.00  Lezing van boswachter Evert-Jan Woudstra,   
    restaurant 
    Op geheel eigen en bijzonder enthousiaste wijze vertelt   
    Evert-Jan van alles over de natuur en het dierenrijk in de   
    herfst. Natuurlijk leuk! Schuift u aan? 
16.00 - 17.00  Kerkdienst, restaurant
18.30 - 20.30  Beeld en muziek, restaurant

ZONDAG 28 NOVEMBER
14.30 - 16.00  Dolores: muzikale theatervoorstelling met veel   
    humor, restaurant

MAANDAG 29 NOVEMBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,   
    staand of zittend
14.30 - 16.00  Skip Bo kaartspel, restaurant

DINSDAG 30 NOVEMBER
10.15   Buiten wandelen, vertrek vanuit het Atrium. Als het  
    weer het toelaat, gaan we gezellig op pad met een 
    welzijnsmedewerker en vrijwilligers. Na afloop drinken we 
    koffie/thee in het restaurant.
10.30 - 11.30  Stoelyoga, Raatkamer, € 6,- 
14.30 - 16.00  Bean Bag Baseball, restaurant
17.00   WSIB- mosselavond, restaurant
    Mmm… mosselen! Houdt u van het 
    ‘zwarte goud’? Kaarten à €22,50 zijn 
    verkrijgbaar bij de receptie of via     
    www.wsib.nl. 

ONDER VOORBEHOUD
Dit activiteitenprogramma is samengesteld met veel enthousiasme en goede 
zin. Toch is het programma onder voorbehoud. Deelname aan activiteiten is 
voor eigen risico. 

Woonzorgcentrum De Raatstede 
Dolomiet 2 – 1703 DX Heerhugowaard   
Tel. 072 – 57 67 200 
welzijn@dprs.nl
www.dprs.nl 


