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14 februari: Valentijnsactie

Rond 14 februari ontvingen mevrouw Kuiper 
en haar medebewoners van Forum II Viva 
Zorggroep, woonzorgcentrum De Raatstede, 
Hugo-Waard en heel veel andere senioren in 
Heerhugowaard een Valentijns-
voorjaarsattentie van Gouden Dagen 
Heerhugowaard. 

,,Zorg goed voor deze bloembolletjes en 
voor uzelf’’ staat er op het kaartje. 



Maart: Voorjaar-doeboekje!

Woensdag 24 maart ontving wethouder 
Annette Groot het eerste exemplaar uit 
handen van Gouden Dagen- voorzitter 
Frits Weel. 

Het Voorjaar- doeboekje is een 
cadeautje voor senioren in 
Heerhugowaardse woonzorgcentra en 
voor kwetsbare en eenzame senioren 
die zelfstandig wonen in de wijk. Een 
gevuld boek met puzzels, spelletjes, 
kwissen, voorjaars- recepten, 
knutselwerkjes en nog veel meer…



Maart & april: Lenteconcerten 

Pianist Mark Kirkenier verzorgde 
verschillende lenteconcerten in 
woonzorgcentrum De Raatstede, 
Hugo-Waard en bij wijkcentrum het 
Arboretum. 

Hij speelde vrolijke en ingetogen 
nummers, de bewoners neurieden 
gezellig mee. 

In het Arboretum was een speciaal 
gastoptreden van de heer Weber! 



28 april: Draaiorgel on tour 

Deze vrolijke orgelman maakte een Gouden Dagen-
draaiorgeltournee langs de woonzorgcentra van 
Pieter Raat, wijkcentrum het Arboretum en 
appartementencomplex Magnolia. 

De senioren genoten zichtbaar en hier en daar
werd zelfs gedanst. 



Juni: Cheque € 500,- van Kodi

In juni ontving Gouden Dagen Heerhugowaard een 
cheque ter waarde van 500 euro. Vanwege het 
jubileum van Kodi mochten alle werknemers een 
cheque overhandigen aan een goed doel. 



14 juni: Cheque EFK 

EFK Interim-management en advies uit Alkmaar 
schenkt een cheque ter waarde van maar liefst 
€1.500,- aan Gouden Dagen Heerhugowaard. 



20 juli: IJsjesdag

Senioren van Zuyder Waert (Magentazorg), 
ForumII Viva Zorggroep, De Pieter Raat 
Stichting en senioren uit de wijk zijn 
getrakteerd op een ijsje en een wijsje bij 
het ijsje. 

Wat een heerlijke dag! 
Genieten van gouden 
momenten!



23 augustus: Viva vis & Visjesdag! 

Senioren smulden tijdens Gouden Dagen Visjesdag 
van versgerookte paling bij woonzorgcentrum De 
Raatstede en Hugo-Waard. Zangeres Wendy Molee 
en dj Sas verzorgden op beide dagen 's middags een 
spetterend muziekoptreden. 

Gouden Dagen Visjesdag is mede mogelijk gemaakt door Stichting Nut 



Augustus: Varen met de boot!

Rondgereden worden in een Porsche, varen
op een boot in een prachtige omgeving en
heerlijk eten en drinken op een zon-
overgoten terras in aangenaam gezelschap…
Gouden Dagen-comitélid Jasper en zijn 

vrouw Marita gingen twee dagen uit varen op het 
Alkmaardermeer en in De Rijp en namen twee 
echtparen mee: Joop & Erna Jansen en Piet & Agnes 
de Groot. 



1 september: Circus in de Zorg

Mogelijk gemaakt door 
het fonds Dijk en 
Waard, Gouden Dagen 
Heerhugowaard en De 
Pieter Raat Stichting 
bezochten senioren uit 
Heerhugowaard twee 
circusvoorstellingen van 
Circus in de Zorg bij het 
stadspark aan de 
Diamant.  



6 september: Kaasmarkt 

De beleeftuin van Hugo-Waard en het parkeerterrein 
van De Raatstede waren het decor voor een 
kaasmarkt van het Hoorns Kaasdragersgilde en een 
dansoptreden van de Spierdijkerdansers. 

Mede mogelijk gemaakt door een gulle gift van EFK Interim en 
managementadvies



22 september: 
Kunstgroep bezoekt museum 

De kunstgroep, een groep creatieve bewoners, uit 
woonzorgcentrum Hugo-Waard heeft met Gouden Dagen 
Heerhugowaard de expositie Het ruige landschap in het 
Stedelijk Museum in Alkmaar bezocht. 

EFK Interim-management en advies uit Alkmaar heeft het 
museumbezoek financieel mogelijk gemaakt dankzij een gulle gift. 



2 december: Tatoeage mevrouw Hart 

Met dank aan JM Tattoo in Alkmaar gaat de 
wens van Mevrouw Hart (79) in vervulling: een 
tatoeage!  Een hartje met daarin de naam van 
haar overleden man Jan.  



15 december:
Kerstdoeboekje, oliebollenvoucher & 
dvd van André Rieu

Senioren ontvingen een kerstdoeboekje 
en een oliebollenvoucher. 

Dj Femmy Van Emmerik ontving bij woonzorg-
centrum Hugo-Waard een dvd en cd van André Rieu 
cadeau. Ook Viva Forum II en Zuyderwaert ontvingen 
dit cadeau.



Aan alle onze donateurs en 
Gouden vrienden…

Namens de Waardse senioren heel hartelijk dank!


