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Beste buurtbewoner, 
Hoe is het met u? Zien we u binnenkort weer in wijkcentrum het 
Arboretum aan het Tamarixplantsoen 1? Wij hebben de voorjaarskriebels! 
We hebben zin om samen in beweging te komen en leuke dingen te doen 
met elkaar. Met u dus! Onze welzijnsmedewerkers bieden de komende tijd 
weer allerlei activiteiten voor senioren uit de buurt. Schuift u gezellig aan?  

U bent van harte welkom bij onze activiteiten in wijkcentrum het 
Arboretum! We organiseren wekelijkse activiteiten en meer. Wat precies, 
dat leest u in dit activiteitenboekje. Daarnaast starten we binnenkort 
met nieuwe activiteiten en organiseren we soms spontaan ‘iets’ leuks, 
zoals een muziekoptreden, spelactiviteit of workshop. Hou dus onze 
mededelingenborden en onze facebook-pagina (@depieterraatstichting) 
goed in de gaten. 

Heeft u een wens? 
Ook het jubilerende Gouden Dagen Heerhugowaard heeft een prachtig 
lenteconcert voor u in petto. En u weet het: heeft u een wens? 
Schrijf deze op een Gouden Dagen Wenskaart (verkrijgbaar bij de 
welzijnsmedewerkers) en hang ‘m op in de wensboom in het Arboretum. 
Wie weet gaat uw wens binnenkort in vervulling!  

Deelnemen? Eerst aanmelden!
Wilt u meedoen aan een activiteit? Gezellig! Voor sommige activiteiten is 
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Om teleurstelling te voorkomen, 
is deelname aan activiteiten mogelijk na aanmelding vooraf. Wilt u 
meer weten of uw plekje reserveren? Bel dan van maandag tot en met 
donderdag tussen 10.00 en 15.30 uur met onze welzijnsmedewerker via 
06 - 83 25 14 17 of stuur een e-mailtje naar a.welzijn@dprs.nl. 

Heel graag tot snel! 
Team welzijn Arboretum  

 



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 IN TWEE GROEPEN - € 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 lessen 
verzorgt. Aanmelden via a.welzijn@dprs.nl of 
06 – 83 25 14 17.  

WEKELIJKSE 
ACTIVITEITEN

 
 Gezocht: enthousiaste zangers voor het Tamarixkoor  
 Houdt u van muziek en zingen? En lijkt het u leuk om samen te zingen  
 in een koor? Op maandag 11 april start het Tamarixkoor! Onder leiding  
 van een dirigent kunt u gezellig elke maandagochtend van 10.00 tot  
 11.30 uur gezellig samen zingen.  Het repertoire varieert van gouwe  
 ouwen tot hedendaagse popliedjes. Interesse? Neem contact op met  
 team welzijn en zing gezellig mee! 



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.

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 - 10.15 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, 
10.00 - 12.00 UUR 
KLAVERJASSEN 
Helemaal in uw sas tijdens een potje klaverjas! 
Kom elke donderdag gezellig klaverjassen! 
Ouderwets gezellig! Natuurlijk drinken we een 
kopje koffie of thee. En u weet: de boer is troef! 

Vooraf aanmelden! 

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. 



OM DE WEEK OP DONDERDAG, 
14.30 - 15.30 UUR
LUNCH VOOR WIJKBEWONERS - € 5,-
Dagbestedingscliënten van Pieter Raat en 
zorg en welzijn-leerlingen van het Trinitas 
College/ J. Bosco verzorgen samen een lunch 
voor wijkbewoners. Voor u dus! Dus heeft u 
zin in een heerlijke lunch, met onder meer 
zelfgemaakte quiche, groentesoep, stokbrood en 
kruidenboter en meer? Schuif dan gezellig aan 
in wijkcentrum het Arboretum.  Deelname aan 
de lunch kost € 5,- per persoon en is uitsluitend 
mogelijk na aanmelding vooraf via 06- 83 25 14 
17 of via a.welzijn@dprs.nl. 

N.B. deze lunch wordt aangeboden op 
• donderdag 14 april
• donderdag 28 april 
• donderdag 12 mei
• donderdag 02 juni
• donderdag 16 juni
• donderdag 30 juni 

ELKE ZATERDAG, 
10.00 - 11.30 UUR  
KOFFIEOCHTEND 
Gezellig met buurtbewoners een kopje koffie 
drinken en even bijkletsen! Een goed begin van 
het weekend!  



DONDERDAG 7 APRIL, 
10.00 - 11.15 UUR 
BLOEMSCHIKKEN  - € 2,- 
Alle jonge en iets oudere blommen opgelet! 
We gaan bloemschikken met voorjaarsbloeiers 
en decoraties! De welzijnsmedewerkers zorgen 
voor oase, bloemen en decoratiemateriaal.  
Fijn als u uw eigen mooie onderbord of pot 
meeneemt. 

ELKE LAATSTE DINSDAG & 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.

Op 21 april rijdt Bus Thijs een exclusieve rit met 
cliënten van de dagbesteding van Pieter Raat.  

UITGELICHTE 
ACTIVITEITEN



KONINGSSPELEN & LUNCH 
WOENSDAG 27 APRIL, 
10.00 - 14.30 UUR - € 10,- 
Oranje boven, oranje boven... Leve de 
koning! Op Koningsdag bieden we in het 
Arboretum een feestelijk circuit met maar 
liefst 10 oudhollandse spellen! Van sjoelen, 
vlotbruggen, tot blikwerpen en meer… Haalt 
u de meeste punten? Dan maakt u kans op 
een aantrekkelijke prijs! Tussen de middag 
wordt een vet lekkere snacklunch geserveerd, 
bestaande uit patat met één snack naar keuze. 
N.B. Prijs is inclusief de lunch. Uitsluitend na 
aanmelding vooraf bij team welzijn. 

DONDERDAG 5 MEI, 
10.00 - 11.15 UUR 
BLOEMSCHIKKEN  - € 2,- 
Wordt u blij van bloemen? Doe gezellig mee! We 
gaan bloemschikken met voorjaarsbloeiers en 
decoraties! De welzijnsmedewerkers zorgen voor 
oase, bloemen en decoratiemateriaal. Fijn als u 
uw eigen mooie onderbord of pot meeneemt. 

MUZIEKOPTREDEN JANINA   
DONDERDAG 5 MEI, 
19.00 - 20.30 UUR  
Pop, rock & soul… Bekende Nederlandstalige 
en Engelse liedjes worden tijdens deze 
Bevrijdingsdag met bijzonder veel 
inlevingsvermogen ten gehore gebracht door 
Janina. Deze enthousiaste dame zingt en geeft 
daarnaast bij Vocal Center al jaren zangles 
aan bekende en nog te ontdekken zangers en 
zangeressen. Als geen ander beheerst zij de 
techniek om haar stem te gebruiken en u te 
raken. Fijngevoelige en uitbundigere nummers 
wisselen elkaar af. Maak u op voor een stralend 
en puur optreden en een gezellige avond! Excl. 
consumpties. 



KLEDINGVERKOOP DOOR MARION MODE   
ZATERDAG 21 MEI,  10.00 - 11.30 UUR
Een nieuw seizoen, vraagt om een nieuwe 
outfit! Snuffel rustig rond tijdens de 
modeverkoop van Marion Mode en wie weet 
maakt u straks de blits met uw nieuwe, zomerse 
outfit. Blijf gerust hangen voor een heerlijk 
kopje koffie tijdens onze koffieochtend in het 
Arboretum! 

GOUDEN DAGEN LENTECONCERT:   
JELTE & JELINE 
ZATERDAG 21 MEI, 
19.00 - 20.00 UUR 
Houdt u van jazzy piano- en saxofoonmuziek?  
Schuif dan aan bij dit concert van Jelte 
Noorderveld en Jeline Weening. Sluit u ogen 
en laat u meevoeren door de prachtige 
klanken van dit tweetal. Dit huiskamerconcert 
wordt u aangeboden door Gouden Dagen 
Heerhugowaard. Exclusief consumpties.  

BINGO 
WOENSDAG 25 MEI, 
19.00 -  20.30 UUR - € 3,- (VOOR 3 RONDES)

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. Bovendien zijn er leuke prijzen te 
winnen! Dus beproef uw geluk en speel mee! 
Inclusief kopje koffie/ thee. Aanmelden bij de 
welzijnsmedewerker. 

N.B.: Het wijkcentrum opent om 19.00 uur, de 
bingo start om 19.30 uur. 



DANSOPTREDEN VAN HABIBI: 
EL-RAHALA    
WOENSDAG 25 MEI, 
14.30 - 16.00 UUR - GRATIS 
Dansgroep Habibi neemt u mee op 
ontdekkingsreis door Egypte, van Cairo naar 
Luxor. ,,We volgen de zon door Egypte, in de 
stijl van de verschillende streken.’’ Met mooie 
muziek, fascinerende geschiedenis, prachtige 
dans en heerlijke hapjes… Laat u verrassen en 
vervoeren…   

BLOEMSCHIKKEN  
DONDERDAG 2 JUNI, 
10.00 - 11.15 UUR -  € 2,-
We gaan bloemschikken met voorjaarsbloeiers 
en decoraties! De welzijnsmedewerkers zorgen 
voor oase, bloemen en decoratiemateriaal.  
Fijn als u uw eigen mooie onderbord of pot 
meeneemt. 

BOEKENMARKT & KOFFIE
ZATERDAG 25 JUNI, 
10.00 – 11.30 UUR
Op zoek naar een leuk boek voor een mooi 
prijsje? Snuffel eens rond tijdens onze 
boekenmarkt… En wie weet vindt u hier die 
roman, thriller, dat kinderboek voor uw kleinkind 
of dat kook- of tuinboek waar u al langer naar 
op zoek was… Alle boeken kosten € 1,- en 
de opbrengst van deze boekenmarkt komt 
ten goede aan nieuwe welzijnsactiviteiten en 
uitstapjes voor senioren van de dagbesteding. 
Of u nu 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 bezoek aan de boekenmarkt, een 
kopje koffie of thee en een gezellig praatje 
met de buren en welzijnsmedewerker. Gratis 
en vrijblijvend!  Heeft u zelf boeken die u wilt 



aanbieden? Neem dan even contact op met 
onze welzijnsmedewerker. 

DJEMBÉ- WORKSHOP: MAHURA AFRICA  
ZATERDAG 25 JUNI, 
14.30 - 16.00 UUR - € 2,50 
Swingend, opzwepend, vrolijk en energiek… 
Dat is een djembéworkshop! Tijdens deze 
workshop van Benito Kaarsbaan leert u 
de basisbeginselen van muziek maken op 
de Afrikaanse trommel, ook wel djembé 
genoemd. Snel en eenvoudig! Met als resultaat 
zinnenprikkelende Afrikaanse en Caribische 
ritmes!  Elkaar ontmoeten in een ontspannen 
sfeer, samen trommelen en muziek maken 
zorgen voor heel veel plezier. Tijdens deze 
workshop wordt ook gebruikgemaakt van 
andere handinstrumenten, van zang en dans. 
Doet u mee? Ervaring niet nodig!  

KAARTEN MAKEN 
WOENSDAG 29 JUNI, 
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 woensdag creatief aan de slag en maakt 
u een mooie verjaardags-, beterschaps- of zo-
maar-kaart.  

BINGO
WOENSDAG 29 JUNI, 
19.00 - 20.30 UUR - € 3,- (VOOR 3 RONDES)

Beproef uw geluk en speel mee! Inclusief 
kopje koffie/ thee. Aanmelden bij de 
welzijnsmedewerker. 
N.B.: Het wijkcentrum opent om 19.00 uur, de 
bingo start om 19.30 uur



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! 

Goed om te weten! 
Thuiszorg & wijkverpleegkundigen Arboretum 
Wijkcentrum Arboretum is tevens de uitvalsbasis van onze 
wijkverpleegkundigen en Thuiszorg Pieter Raat. Heeft u of uw 
naaste thuishulp of ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld in de 
huishouding, bij het douchen of voor het verzorgen van een wond? 
Neem dan contact op tijdens ons telefonisch spreekuur of met het 
Cliënten Service Bureau (CSB). We informeren u graag gratis en 
vrijblijvend over wat we voor u en uw naaste(n) kunnen betekenen. 
Onze wijkverpleegkundigen, thuiszorg- en welzijnsmedewerkers zijn 
er voor u!

Telefonisch spreekuur:  dinsdag, woensdag & donderdag van 
12.00 - 13.00 uur, via tel. 072 – 57 67 330. 
Of bel met het CSB: tel. 072- 57 67 276.


