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ACTIVITEITENPROGRAMMA

Beste lezer,   

Heeft u ook de voorjaarskriebels? Wij van team Welzijn wel! We willen erop 
uit, leuke dingen zien, doen en beleven. De lente hangt in de lucht en we 
hebben behoefte aan humor en ‘leuke’ activiteiten met u! 

In april bieden we weer een gevarieerd programma, met onder meer een 
comedyweekend, we gaan bewegen en dansen en er op uit met Bus Thijs 
en de bloembollenboemel. We vieren Pasen en Koningsdag en er is muziek! 
Doet u mee? In dit activiteitenboekje leest u wat we van plan zijn…   

Heeft u een wens? 
Ook het jubilerende Gouden Dagen heeft weer fijne activiteiten en 
muziekoptredens voor u in petto. En u weet het: heeft u een wens? Schrijf 
deze op een Gouden Dagen Wenskaart (verkrijgbaar bij de receptie) en hang 
‘m op in de wensboom in het Atrium. Wie weet gaat uw wens binnenkort in 
vervulling!  

Overigens kost de bingo voortaan €3,- voor twee rondes en is de Bijbelkring 
voortaan in activiteitenruimte De Tulp.  

Aanmelden 
Voor een flink aantal activiteiten, geldt een maximum aantal deelnemers. 
U kunt uitsluitend hieraan deelnemen als u zich vooraf aanmeldt. Fijn als u 
voor aanvang en na afloop van een activiteit goed uw handen desinfecteert. 
 
We wensen u een mooie, lichte en gezellige aprilmaand en zien u heel graag 
bij een van onze activiteiten!  Wij hebben er zin in! 

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  
 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!  

  

VRIJDAG 1 APRIL
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  Fotoshoot, ga verkleed en geschminkt op de foto, Atrium 
18.30 - 20.30  Film: Ja zuster, Nee zuster, restaurant 

ZATERDAG 2 APRIL - COMEDYWEEKEND
12.30 - 13.30  Het foute diner, een ‘achterstevoren maaltijd’, ,  
    deelname voor externen kost € 9,70, aanmelden bij  
    team Welzijn, restaurant 
14.30 - 16.00  WII Bowlen, De Tulp 
16.00 - 17.00  Kerkdienst, De Dijk 
18.30 - 20.30  Film Theater van de Lach, restaurant  



ZONDAG 3 APRIL
14.30 - 16.00  Comedy-optreden van Maurits Hazelaar ‘Kom en  
    laten wij lachen’, restaurant

MAANDAG 4 APRIL
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,  
    staand of zittend 
14.30 - 16.00  Vlotbruggen, restaurant

DINSDAG 5 APRIL
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. 
14.30 - 16.00  Bean bag baseball, restaurant
15.30 - 17.00  Samen koken, samen een maaltijd bereiden en daarna  
    natuurlijk samen eten, De Tulp, € 3,50 
18.30 - 20.30  Muziekbingo, restaurant, € 1,50

WOENSDAG 6 APRIL
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,   
    staand of zittend 
14.30 - 16.00  Muziek aan tafel, restaurant 
16.00 - 17.00  Oecumenische kerkdienst, De Dijk 
18.30 - 20.30  Swingavond, swingt u met ons mee! Met of zonder  
    rollator of rolstoel: we gaan los op de muziek! Gezellig in  
    het Atrium met een hapje en een drankje. 

DONDERDAG 7 APRIL
10.30 - 11.30  Geheugenfitness, De Tulp 
13.30 - 16.30  Rit Bus Thijs naar Schoorl/ Bergen, aanmelden bij   
    Welzijn, € 5,- 
14.30 - 16.00  Creatief café, Kaarten maken, Atrium, € 1,-  
15.00 - 16.00  Bijbelkring, De Tulp 

VRIJDAG 8 APRIL 
10.00 - 12.00  Modeverkoop Fashion Plus, Atrium 
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  André van Duin- avond, restaurant



ZATERDAG 9 APRIL
14.30 - 16.00  WII bowlen, restaurant
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant

ZONDAG 10 APRIL
14.30 - 16.00  Gouden Dagen Klassiek concert: Jorian van Nee 
    Pianist Jorian van Nee geeft een prachtig concert in  
    het restaurant. Dit concert wordt u aangeboden door  
    Gouden Dagen Heerhugowaard.

MAANDAG 11 APRIL
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,   
    staand of zittend
14.30 - 16.00  Kegelen, restaurant

DINSDAG 12 APRIL
10.15   Buiten wandeling maken, vertrek vanuit het Atrium.  
    Gezellig op pad met vrijwilligers en een  
    welzijnsmedewerker. Na afloop drinken we koffie/ thee in  
    het restaurant. 
14.30 - 16.00  Bean bag baseball, restaurant

WOENSDAG 13 APRIL
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek aan de reling of in het   
    Atrium, staand of zittend 
14.30 - 16.00  Muziek aan tafel, restaurant
18.30 - 20.30  Nostalgische humor-avond, met Rijk de Gooyer, Jonny  
    Kraaikamp en Adèle Bloemendaal, restaurant 

DONDERDAG 14 APRIL
10.30 - 11.30  Geheugenfitness, De Tulp 
13.30 - 16.30  Rit Bus Thijs, naar Den Oever, aanmelden bij Welzijn, € 5,- 
14.30 - 16.00  Creatief café, kaarten maken, Atrium, € 1,-  

VRIJDAG 15 APRIL - GOEDE VRIJDAG
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  Gedichtenavond ‘Ode aan de eerste liefde’, naar  
    het thema van de 87e Boekenweek, restaurant 



ZATERDAG 16 APRIL
16.00 - 17.00  Kerkdienst, De Dijk 
18.30 - 20.30  Beeld/ geluid, restaurant

ZONDAG 17 APRIL - EERSTE PAASDAG
14.30 - 16.00  Paasbingo, restaurant, € 3,- 

MAANDAG 18 APRIL - TWEEDE PAASDAG
14.30 - 16.00  Bloemenquiz, restaurant

DINSDAG 19 APRIL
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  Bean bag baseball, restaurant
14.30 - 16.00  Mannensoos: alle heren zijn welkom! Gezellige  
    mannenpraat met een hapje en drankje, aanmelden is 
    gewenst, De Dijk 
15.30 - 17.00  Samen koken, komt u gezellig samen een maaltijd   
    bereiden? Na afloop eten we de maaltijd natuurlijk samen  
    op! De Tulp,  € 3,50
18.30 - 20.30  Elvis Presley- avond, zijn muziek & levensverhaal,   
    restaurant 

WOENSDAG 20 APRIL
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium   
    staand of zittend 
14.30 -16.00  Muziek aan tafel, restaurant
17.00 - 18.00  Snackavond, deelname voor externen kost € 3,50 (patat  
    en een snack), restaurant
18.30 - 20.30  Filmavond, restaurant

DONDERDAG 21 APRIL
10.30 - 11.30  Geheugenfitness, De Tulp 
14.30 - 16.00  Creatief café, bloemstukje  maken 
    Maak een mooi voorjaarsstukje met bloemen! Aanmelden  
    bij Welzijn, Atrium, € 4,- 
15.00 - 16.00  Bijbelkring, De Tulp



VRIJDAG 22 APRIL
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 23 APRIL
    Gouden Dagen Oldtimerrit 
    met Snijder Incasso, meer      
    info volgt, aanmelden via team Welzijn.
14.30 - 16.00  WII bowlen, restaurant 
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant 

ZONDAG 24 APRIL
Geen activiteit 

MAANDAG 25 APRIL
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,   
    staand of zittend 
14.30 - 16.00  Kegelen, restaurant

DINSDAG 26 APRIL
10.30   Buiten wandelen, vertrek vanuit het Atrium. 
    We gaan gezellig op pad met een welzijnsmedewerker en  
    vrijwilligers. Na afloop drinken we koffie/ thee in het   
    restaurant. 
14.30 -16.00  Bean bag baseball, restaurant  

WOENSDAG 27 APRIL - KONINGSDAG
14.30 - 16.00  Koningsdagoptreden: 
    Het Muzikaal Gezelligheidskoor 
    Kom en beleef een gezellige middag met een hapje en  
    drankje, restaurant 



DONDERDAG 28 APRIL
10.00 - 15.00  Gouden Dagen Uitje: 
    Aan de boemel naar Fluwel & bollenvelden, € 5,-
    Gaat u gezellig aan de boemel met Gouden Dagen  
    Heerhugowaard? Dit dagje uit  brengt u met de (rolstoel) 
    bus naar het Land van Fluwel in Sint Maartenszee. Vanaf  
    daar maakt u met de ‘bloembollenboemel’ een tocht  
    langs prachtig bloeiende voorjaarsbloeiers en bollenvelden.  
    Inclusief vervoer, koffie, thee en lekkers en een verzorgde  
    lunch. Ook voor mensen met rolstoel/ rollator. Uitsluitend  
    na aanmelding en betaling vooraf bij team Welzijn. Wees  
    er snel bij, want vol = vol!  Max. 24 deelnemers.   
10.30 - 11.30  Geheugenfitness, De Tulp 
13.30 - 16.30  Rit Bus Thijs naar de bollenvelden, vertrek Atrium,   
    aanmelden bij Welzijn, € 5,- 

VRIJDAG 29 APRIL
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of het Atrium,   
    staand of zittend 
14.00 - 16.00  Klaverjassen, restaurant
14.00 - 16.00  Beauty, De Tulp,  € 1,- 

ZATERDAG 30 APRIL
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, 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


