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Beste lezer, 
  
Team Welzijn organiseert in De Raatstede ook in mei allerlei uitdagende 
activiteiten. Van interessante lezingen en creatieve, culinaire, 
spel- activiteiten tot beweegactiviteiten en humorvolle theater- en 
muziekoptredens: in mei is er voor ieder wat wils! 

Bevrijdingsdag vieren we met een gezellig optreden van Anna en Irma 
Ursem. Kunstenares Roos Lovine exposeert in mei haar schilderijen en er 
vindt een schilderworkshop plaats. Bovendien houdt Charmilla een heuse 
modeshow, vindt er een luxe beauty-verwenmiddag plaats en houden 
we een themamiddag over de eerste communie. Heeft u de nieuwe 
biljarttafel in het restaurant al geprobeerd? Neem de keu ter hand en 
speel een gezellig potje. De biljarttafel is een cadeau van Gouden Dagen 
Heerhugowaard aan senioren in De Raatstede en uit de wijk.

Wat er verder nog wordt georganiseerd door team Welzijn, dat leest u in 
dit activiteitenboekje. U bent van harte welkom om deel te nemen! Wel 
heel fijn als u zich vooraf aanmeldt voor onze (creatieve) activiteiten. Heel 
graag tot snel en heb een heerlijke voorjaar! 

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!  



ZONDAG 1 MEI
14.30 - 16.00  Film: Theater van de lach, van John Lanting,  
    restaurant 

MAANDAG 2 MEI
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,  
    staand of zittend 
14.30 - 16.00  Vlotbruggen, restaurant  
 

DINSDAG 3 MEI
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  

WOENSDAG 4 MEI
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 
19.00 - 20.30  Nationale Dodenherdenking, restaurant  

DONDERDAG 5 MEI - BEVRIJDINGSDAG
10.30 - 11.30  Geheugenfitness, De Tulp 
13.30 - 16.30  Rit Bus Thijs naar Edam, aanmelden bij Welzijn,  
    € 5,-  
14.30 - 16.00  Muzikaal optreden van Anna en Irma Ursem,  
    restaurant 
15.00 - 16.00  Bijbelkring, De Tulp 

 

VRIJDAG 6 MEI
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,-  



ZATERDAG 7 MEI
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant  

ZONDAG 8 MEI
14.30 - 16.00  Bingo, restaurant, per ronde € 1,50 

MAANDAG 9 MEI
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,  
    staand of zittend  
14.30 - 16.00  Kegelen, restaurant   

 
DINSDAG 10 MEI
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  
15.30 - 17.00  Samen koken, komt u een maaltijd voorbereiden? En na  
    bereiding samen smullen! De Tulp, € 3,50 
18.30 - 20.30  Blues muziekavond, restaurant  

WOENSDAG 11 MEI
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek aan de reling of in het Atrium, 
    staand of zittend 
14.30 - 16.00  Themamiddag: de eerste communie met Elly 
    Homan. Verhalen over de eerste communie en andere  
    religieuze gebruiken. Ook wordt een verzameling  
    wijwaterbakjes getoond, restaurant. 

DONDERDAG 12 MEI
10.30 - 11.30  Opening expositie van Rose Lovine, Atrium 
    Rose Lovine is een jonge getalenteerde kunstenares met  
    prachtig werk. Kom, kijk, bewonder en luister! 
13.30 - 16.30  Rit Bus Thijs naar Bakkum/ Castricum, aanmelden bij  
    team Welzijn,  € 5,- 
14.30 - 16.00   Schilderworkshop met kunstenares Rose,  
    aanmelden bij team Welzijn, Atrium, € 1,-  



VRIJDAG 13 MEI
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  Luxe beauty- verwenmiddag, De Tulp, € 2,50  
    Laat uw gezicht, haren en nagels extra verwennen. Dit  
    onder het genot van een gezond drankje. Uitsluitend na  
    aanmelding vooraf.
 

ZATERDAG 14 MEI
16.00 - 17.00  Kerkdienst, De Dijk 
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant   

ZONDAG 15 MEI 
14.30 - 16.00  Film: Theater van de lach door John Lanting,   
    restaurant  

MAANDAG 16 MEI
10.30 -  11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,  
    staand of zittend 
14.30 -  16.00  Sjoelen, restaurant   

DINSDAG 17 MEI
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, De Dijk  
    Alle heren zijn welkom! Gezellige mannenpraat  
    met een hapje en een drankje. 

WOENSDAG 18 MEI
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium, 
    staand of zittend 



14.30 -16.00  Gouden Dagen Jazz, restaurant  
    Jelle Willems, student aan het 
    Conservatorium komt met  
    piano en saxofoon een prachtig 
    jazzoptreden geven. Dit concert wordt u aangeboden door  
    Gouden Dagen Heerhugowaard.
17.00 - 18.00  Snackavond, restaurant   
18.30 - 20.30  Sjoelen, restaurant   

DONDERDAG 19 MEI
10.30 - 11.30  Geheugenfitness, De Tulp 
14.30 - 16.00  Bloemschikken, restaurant, € 4,50  
    Kom gezellig een mooi bloemstukje maken voor in uw  
    appartement. Uitsluitend na aanmelding vooraf bij team  
    Welzijn.  
15.00 - 16.00  Bijbelkring, De Tulp 

VRIJDAG 20 MEI
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,  
    staand of zittend 
14.00 - 16.30  Charmilla Boutique modeshow en kledingverkoop,  
    restaurant. Op zoek naar een leuke voorjaarsoutfit? Maak  
    kennis met Charmilla, een modeontwerpster met leuke,  
    moderne en betaalbare kleding. 

ZATERDAG 21 MEI
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant  

ZONDAG 22 MEI
14.30 - 16.00  Film, restaurant  

MAANDAG 23 MEI
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,  
    staand of zittend 
14.30 - 16.00  Kegelen, restaurant  



DINSDAG 24 MEI
10.30   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   
17.00 - 19.00  Aspergediner, restaurant, € 22,50 
    Houdt u ook zo van het witte goud, zoals asperges ook wel  
    worden genoemd? Schuif dan gezellig aan voor een  
    heerlijk driegangen diner, waarin een hoofdrol is  
    weggelegd voor asperges. Uitsluitend na aanmelding en  
    betaling vooraf in het restaurant.

WOENSDAG 25 MEI
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  

DONDERDAG 26 MEI - HEMELVAARTSDAG
14.30 - 16.00  WII Bowlen, restaurant  

VRIJDAG 27 MEI
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- middag, De Tulp, € 1,- 

ZATERDAG 28 MEI
14.30 - 16.00  Nostalgische film, restaurant  
16.00 - 17.00  Kerkdienst, De Dijk 
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant   

 
ZONDAG 29 MEI
14.30 - 16.00  Film, restaurant   



MAANDAG 30 MEI
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,   
    staand of zittend 
14.30 - 16.00  Skip Bo- kaartspel, restaurant 

DINSDAG 31 MEI
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    
 

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  


