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Beste lezer,  

En dan is het zomaar februari. Langzaam worden de dagen langer en 
lichter. Hier en daar piepen dappere voorjaarsbloeiers op. Bovendien 
staat er in februari weer veel leuks en uitdagends op het programma. We 
blijven letterlijk en figuurlijk in beweging en zetten vrolijke deuntjes en 
carnavalskrakers op! 

Winterspelen & alternatieve Elfstedentocht
Zo beginnen op 5 februari de Olympische Winterspelen in Beijing. 
Natuurlijk haken we daarop in met allerlei sportieve, creatieve en 
bovenal gezellige thema-activiteiten. Wat dacht u van onze alternatieve 
Elfstedentocht? Hierbij loopt u binnen en buiten De Raatstede al dan niet 
met een familielid een tocht langs 11 stempelposten en natuurlijk een 
koek-en- zopie-tent. Ouderwets gezellig! Ook leuk: een lezing over ‘de 
schaats’ en ’s middags een optreden van een dweilorkest. Hou de speciale 
flyer met ons Olympisch activiteitenaanbod bij Pieter Raat in de gaten! U 
vindt deze op de mededelingenborden bij team Welzijn en in de lift. 

En natuurlijk is er eind februari een carnavalsbingo en een 
carnavalsoptreden van Mike Stars.

Goed om te weten: de kerkdienst vindt om de week op zaterdag plaats 
en een bloemstuk maakt u elke vierde donderdag van de maand. Ook Bus 
Thijs maakt  leuke ritten in de omgeving. Gaat u mee? 

Aanmelden
Voor een flink aantal activiteiten, geldt een maximum aantal deelnemers. 
U kunt uitsluitend deelnemen als u zich vooraf aanmeldt. Fijn als u voor 
aanvang en na afloop van een activiteit goed uw handen desinfecteert.

We kijken uit naar een actieve, positieve maand met uitdagende 
activiteiten. En naar u natuurlijk! Heel graag tot snel bij een van onze 
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 nuttigen 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 hier. Het winkeltje is open op maandag, woensdag, vrijdag  
 en zaterdag van 8.30 uur t/m 11.30 uur.  Fijn als u uw Pieter Raat- 
 boodschappentas meeneemt!
 

DINSDAG 1 FEBRUARI
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.
14.40 - 16.00  Bean Bag Baseball, restaurant

WOENSDAG 2 FEBRUARI
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
16.00 - 17.00  Oecumenische kerkdienst, De Dijk
19.00 - 20.30  Filmpjes uit de oude doos: ‘Laurel en Hardy’, restaurant

DONDERDAG 3 FEBRUARI
10.30 - 11.30  Geheugenfitness, De Tulp
13.30 - 15.30  Rit Bus Thijs, naar Hoorn, aanmelden bij team   
    Welzijn, € 5,-
13.30 - 14.30  Groen & Zo, restaurant
    Helpt u ons de bloemen in de vazen te zetten?
14.30 - 16.00  Creatief café, Winterdecoratie maken op een plak   
    hout met droogbloemen, restaurant, € 1,-.  Aanmelden bij  
    team Welzijn.



VRIJDAG 4 FEBRUARI
10.15 - 10.30  Opening Olympische Winterspelen, 
    restaurant en terras buiten bij het restaurant
10.30 - 11.00  Bewegen, thema Olympische Winterspelen, 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  Sjoelen, restaurant

ZATERDAG 5 FEBRUARI
12.30 - 13.30  Winterbuffet, restaurant
14.30 - 16.00  Alternatieve Elfstedentocht, wandel de tocht met uw  
    rollator of rolstoel langs de 11 stempelposten. Laat uw  
    kaart bij de winters aangeklede stempelposten  
    afstempelen en geniet van de versnaperingen en koek-en- 
    zopie. Aanmelden bij Welzijn, € 1,- 
16.00 - 17.00  Kerkdienst, De Dijk
18.30 - 20.30  Beeld en Geluid: wintermuziek, restaurant

ZONDAG 6 FEBRUARI
10.30 - 12.00  Lezing over de schaats, restaurant
14.30 - 16.00  Dweilorkest en bezoek winterse figuren, restaurant

MAANDAG 7 FEBRUARI
10.30 - 11.00  Bewegen, thema Olympische Winterspelen, aan de reling  
    of in het Atrium, staand of zittend
14.30 - 16.00  Vlotbruggen, restaurant

DINDSDAG 8 FEBRUARI
10.30    Erop uit voor een winterse wandeling, vertrek   
    vanuit het Atrium. Gezellig op pad met een    
    welzijnsmedewerker en vrijwilligers. Na afloop drinken we  
    koffie/ thee in het restaurant.
13.30 - 16.00  Olympische triatlon met drie spelelementen,   
    restaurant
15.30 - 17.30  Samen koken, De Tulp. Helpt u mee met de (voor)  
    bereiding van een heerlijke maaltijd? En natuurlijk laten   
    we ons de maaltijd heerlijk smaken! 
18.30 - 20.30  Muziekavond met het levensverhaal van Willy   
    Alberti, restaurant



WOENSDAG 9 FEBRUARI
10.30 - 11.00  Bewegen, thema Olympische Winterspelen, aan de reling  
    of in het Atrium, staand of zittend.
10.30 - 12.00  Keezen, restaurant
14.30 - 16.00  Muziek aan tafel, restaurant
18.30 - 20.30  Swingavond, Swingt u met ons mee? Met of zonder  
    rollator en/of rolstoel: we gaan los op de muziek! Gezellig  
    in het Atrium met een hapje en een drankje.

DONDERDAG 10 FEBRUARI
10.30 - 11.30  Geheugenfitness, thema Olympische Winterspelen,  
    De Tulp
13.30 - 14.30  Groen & Zo, restaurant 
    Helpt u ons de bloemen in de vazen te zetten? 
13.30 - 16.30  Rit Bus Thijs naar Castricum/ Bakkum, aanmelden bij  
    Welzijn, € 5,-
14.30 - 16.00  Creatief café, winters tafereeltje maken op een papieren   
    bord met sjablonen, restaurant. Aanmelden bij Welzijn.
15.00 - 16.00  Bijbelkring, De Dijk

VRIJDAG 11 FEBRUARI
10.30 - 11.00  Bewegen, thema Olympische Winterspelen, aan de reling  
    of in het Atrium, staand of zittend.
14.00 - 16.00  Klaverjasse, restaurant
14.00 - 16.00  Beauty, De Tulp, € 1,-
18.30 - 20.30  Film ‘De Storm’ over 31 januari 1953, restaurant
 

ZATERDAG 12 FEBRUARI
18.30 - 20.30  Beeld en Geluid, restaurant

ZONDAG 13 FEBRUARI
14.30 - 16.00  Film-/ Muziekmiddag, restaurant

MAANDAG 14 FEBRUARI
10.30 - 12.00  Luikse wafels & accordeonmuziek! Gouden Dagen   
    Heerhugowaard trakteert u op een heerlijke wafel met   
    naar wens slagroom en/ of warme kersen en op een   
    gezellig muziekoptreden van een accordeonist,  Atrium.
14.30 - 16.00  Kegelen, restaurant



DINSDAG 15 FEBRUARI 
10.15   Erop uit voor een winterse wandeling, vertrek vanuit  
    het Atrium. Gezellig op pad met een welzijnsmedewerker.  
    Na afloop drinken we koffie/ thee in het restaurant.
14.30 - 16.00  Olympische triatlon, met drie spelelementen, Atrium

WOENSDAG 16 FEBRUARI
10.30 - 11.00  Bewegen, thema Olympische winterspelen 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
17.00 - 18.00  Snackavond, restaurant
18.30 - 20.30  Filmpjes van de Elfstedentocht van 1963 en van  
    extreme winters in de vorige eeuw, met koek-en- 
    zopie, restaurant

DONDERDAG 17 FEBRUARI
10.30 - 11.30  Geheugenfitness: quiz Olympische Spelen, De Tulp
14.30 - 16.00  Creatief Café, winters tafereeltje maken op een papieren  
    bord met sjablonen, restaurant

VRIJDAG 18 FEBRUARI
10.00 - 12.00  H&A Mode kledingverkoop, restaurant
10.30 - 11.00  Bewegen, thema Olympische Winterspelen 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  Gedichtenavond, restaurant

ZATERDAG 19 FEBRUARI
16.00 - 17.00  Kerkdienst, De Dijk
18.30 - 20.30  Beeld/ geluid, restaurant

ZONDAG 20 FEBRUARI
14.30 - 16.00  Film over Nieuw-Zeeland, door de heer Joop Reij,   
    restaurant 



MAANDAG 21 FEBRUARI
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,   
    staand of zittend
14.30 - 16.00  Sjoelen, restaurant

DINSDAG 22 FEBRUARI
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.
14.30 - 16.00  Baen Bag Baseball, restaurant
14.30 - 16.00  Mannensoos, alle heren zijn welkom! Gezellige  
    mannenpraat met een hapje en drankje, De Dijk
15.30 - 17.30  Samen koken, De Tulp, € 3,50
    Helpt u mee met de (voor)bereiding van een heerlijke  
    maaltijd? 
18.30 - 20.30  Verhalenbingo, restaurant, € 1,-

WOENSDAG 23 FEBRUARI
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, restaurant
18.30 - 20.30  Spellenavond, restaurant

DONDERDAG 24 FEBRUARI
10.30 - 11.30  Geheugenfitness, De Tulp
13.30 - 14.30  Groen & Zo, restaurant 
    Helpt u ons de bloemen in de vazen te zetten voor in het  
    restaurant en Atrium?
13.30 - 16.30  Rit Bus Thijs, Rondje Noord- Holland, aanmelden bij   
    Welzijn € 5,-
14.30 - 16.00  Creatief Café, Bloemschikken 
    Maak een leuk en gezellig bloemstukje voor op uw kamer.  
    Aanmelden bij team Welzijn. Neemt u een eigen bakje of  
    potje mee? € 3,50
15.00 - 16.00  Bijbelkring, De Dijk



VRIJDAG 25 FEBRUARI
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium   
    staand of zittend
14.00 - 16.00  Beauty, De Tulp, € 1,- 
18.30 - 20.30  Spellenavond, restaurant

ZATERDAG 26 FEBRUARI
14.30 - 16.00  Carnavalsoptreden Mike Stars, restaurant
    Er staat een paard in de gang… Zandzakken voor de deur  
    & meer… Kom gezellig meedeinen op gouwe ouwe  
    carnavalskrakers.
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant

ZONDAG 27 FEBRUARI
14.30 - 16.00  Carnavalsbingo, restaurant

MAANDAG 28 FEBRUARI
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,   
    staand of zittend
14.30 - 16.00  Kegelen, restaurant

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


