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Beste lezer,   

Ook in maart staan er allerlei leuke activiteiten op het programma. 
Creatief, sportief en muzikaal! 

Natuurlijk blijven we in beweging: we trainen de spieren en de hersenen! 
U kunt deelnemen aan diverse beweegactiviteiten. Zo werken we aan 
uw souplesse, uw conditie en aan uw zelfredzaamheid. U bent van harte 
welkom bij bewegen op muziek, geheugenfitness, wandelen, Wii 
bowlen, kegelen en bean bag baseball. Ook genieten we van 
muziek aan tafel en bij beeld en geluid op de zaterdagavond.

Heeft u de creatieve kriebels? Ook dan kunt u uw hart ophalen: tijdens 
het creatief café kunt u leuke voorjaarscreaties maken. Een bloemstuk 
maakt u elke derde donderdag van de maand. Bus Thijs heeft overigens 
weer mooie ritten op het programma staan. Gaat u mee? Wellicht spotten 
we onderweg de eerste, vroege voorjaarsbloeiers zoals sneeuwklokjes en 
narcissen. 

Let op: de kerkdienst op zaterdag vindt voortaan om de week plaats.
 
Aanmelden 
Voor een 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. 
 
Voorbehoud  
U begrijpt dat ons activiteitenprogramma voor maart onder voorbehoud 
is. Want we willen veel, maar stemmen onze plannen af op de actuele 
situatie. Hou voor het laatste nieuws ook de mededelingenborden en uw 
brievenbus in de gaten.  
 
We wensen u een mooie maand toe en zien u heel graag 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 MAART
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 MAART
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: hilarische taferelen met Tineke Schouten en  
    Amsterdams komisch duo De Mounties, restaurant 

DONDERDAG 3 MAART
10.30 - 11.30  Geheugenfitness, De Tulp
13.30 - 15.30  Rit Bus Thijs, naar Medemblik. 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: hyacinten maken van wol, aanmelden bij  
    team Welzijn, restaurant, € 1,- 



VRIJDAG 4 MAART
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  Sjoelen, restaurant

ZATERDAG 5 MAART
16.00 - 17.00  Kerkdienst, De Dijk
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant

ZONDAG 6 MAART
14.30 - 16.00  Knikkermat-competitie, restaurant

MAANDAG 7 MAART
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,   
    staand of zittend 
14.30 - 16.00  Vlotbruggen, restaurant

DINDSDAG 8 MAART
10.30    Buiten wandeling maken, 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  Bean bag baseball, restaurant
 

WOENSDAG 9 MAART
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
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 MAART
10.30 - 11.30  Geheugenfitness, De Tulp
13.30 - 14.30  Groen & zo, restaurant.  



13.30 - 16.30  Rit Bus Thijs naar Graft / De Rijp, aanmelden bij   
    Welzijn, € 5,-
14.30 - 16.00  Creatief café, hyacinten maken van wol, aanmelden bij   
    Welzijn, restaurant, € 1,-
15.00 - 16.00  Bijbelkring, De Dijk

VRIJDAG 11 MAART
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  Toon Hermans-avond, restaurant
 

ZATERDAG 12 MAART
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant

ZONDAG 13 MAART
14.30 - 16.00  Film: The Great Migration, een prachtige    
    natuurfilm, restaurant

MAANDAG 14 MAART
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,   
    staand of zittend.
14.30 - 16.00  Kegelen, restaurant

DINSDAG 15 MAART 
10.15   Buiten wandeling maken, vertrek vanuit het Atrium.  
    Gezellig op pad met een welzijnsmedewerker. Na afloop   
    drinken we koffie/ thee in het restaurant. 
14.30 - 16.00  Bean bag baseball, restaurant

WOENSDAG 16 MAART
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



17.00 - 18.00  Snackavond, restaurant
18.30 - 20.30  Heel Holland bakt, bananenbrood bakken, De Tulp,  € 1,-

DONDERDAG 17 MAART
10.30 - 11.30  Geheugenfitness, De Tulp
14.30 - 16.00  Creatief café, bloemstukje maken. Maak een bloemstukje  
    voor op uw kamer! Neemt u zelf een potje/ bakje mee?!   
    Restaurant, aanmelden bij Welzijn, € 4,-  

VRIJDAG 18 MAART - NATIONALE PANNENKOEKENDAG
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,  
    staand of zittend
12.30 - 13.30  Smullen van pannenkoeken, restaurant
14.00 - 16.00  Klaverjassen, restaurant
14.30 - 16.00  Beauty, De Tulp, € 1,-
18.30 - 20.30  Gedichtenavond, restaurant

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

ZONDAG 20 MAART
14.30 - 16.00  Film: Oog in oog met Boeddha in Nepal, met de heer  
    Joop Reij, restaurant 

MAANDAG 21 MAART
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 MAART
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



17.00 - 18.30  Chineesbuffet, aanmelden in het restaurant,  € 10,-   
    exclusief dessert, € 12,50 met dessert. 
18.30 - 20.30  Verhalenbingo, restaurant, € 1,-

WOENSDAG 23 MAART
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  Gouden Dagen Lenteconcert: klassieke muziek,  
    sopraan Elisa en pianist Katie van het conservatorium  
    geven een prachtig concert in het restaurant. Dit concert  
    wordt u aangeboden door Gouden Dagen Heerhugowaard. 
18.30 - 20.30  Documentaire over het leven van Annie M.G.  
    Schmidt, restaurant 

DONDERDAG 24 MAART
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 naar Monnickendam, aanmelden bij   
    Welzijn € 5,-
14.30 - 16.00  Creatief café, macramé sleutelhanger maken,  
    restaurant, € 1,50 
15.00 - 16.00  Bijbelkring, De Dijk

VRIJDAG 25 MAART
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 MAART
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant

ZONDAG 27 MAART
14.30 - 16.00  Bingo, restaurant, € 3,50



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

ZONDAG 29 MAART
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

MAANDAG 30 MAART
10.30 -11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,  
    staand of zittend 
10.30 -11.00  WII Bowlen, restaurant
14.30 -16.00  Muziek aan tafel, restaurant 
18.30 -20.30  Gebarenspel, restaurant

DINSDAG 31 MAART
10.30 -11.30  Geheugenfitness, De Tulp 
13.30 -14.30  Bloemschikken, helpt u ons de bloemen in de vazen te  
    zetten? Restaurant 
13.30- 16.30  Rit Bus Thijs naar Schellinkhout/ Wijdenes,   
    aanmelden bij Welzijn, €5,- 
14.30 - 16.00  Creatief café, macramé sleutelhanger maken, aanmelden  
    bij Welzijn,  restaurant, € 1,50

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


