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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 zomer in ons bol! 
We hebben zin om samen in beweging te komen en leuke dingen te doen. 
Met u! 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 deze zomer van 
alles voor u in petto. Van  ijsjesdagen tot zomerse muziekoptredens. 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. 

We wensen u een mooie zomer en zien u graag snel bij een van onze 
activiteiten in het Arboretum! 

Team welzijn Arboretum  

 
 PIN-betalingen
 Goed om te weten: met ingang van 1 juni 2022 kunt u in wijkcentrum 
 Arboretum en bij de andere locaties van Pieter Raat uitsluitend nog  
 met PIN en op rekening betalen. Dit geldt voor consumpties en voor  
 deelname aan welzijnsactiviteiten. Hiermee creëren we een nog  
 veiligere en hygiënischere leef- en werkomgeving.  



EROPUIT 
OP DE DUOFIETS!
Lekker op de pedalen… De wind in de haren, 
de zon op uw gezicht! Heeft u zin om te 
fietsen? En doet u dat het liefste met iemand 
samen? Maak dan gebruik van de prachtige 
elektrische duofiets van het wijkcentrum het 
Arboretum!  Elke dinsdagmiddag kunt u van 
13.30 tot 15.30 uur bovendien op de pedalen 
met een van onze fietsvrijwilligers. Hieraan 
zijn geen kosten verbonden. Uitsluitend na 
aanmelding en reservering vooraf!  

Wijkbewoners kunnen de elektrische duofiets 
ook voor een dag huren (van 10.00 uur tot 
15.30 uur). U gaat dan op eigen gelegenheid, 
dus zonder vrijwilliger lekker op pad. U 
betaalt dan € 25,- huur en € 25,- borg. Bij 
terugkomst ontvangt u de borg uiteraard 
retour. 

Zin om te fietsen? Reserveer dan snel 
de fiets en vrijwilliger!

ELKE MAANDAG, 13.30 - 15.00 UUR 
SJOELEN - GRATIS 
Schuift u aan voor een ouderwets gezellig 
potje sjoelen? Sjoelen is letterlijk samen aan 
de bak. De sjoelbak wel te verstaan. Bij deze 
spelvorm oefent u uw motoriek en bovendien 
versterkt u de sociale contacten. 

WEKELIJKSE 
ACTIVITEITEN



ELKE DINSDAG 14.00 - 14.45 EN 
ELKE DINSDAG 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. 

ELKE LAATSTE DINSDAG & LAATSTE 
WOENSDAG VAN DE MAAND, 
13.30 - 16.00 UUR 
EROP UIT MET BUS THIJS - € 5,-
Elke laatste dinsdag en laatste woensdag 
van de maand kunt u met Bus Thijs erop uit 
in de regio. Bij voldoende animo (minimaal 
5 deelnemers) stappen senioren uit de wijk 
in Bus Thijs en wordt een mooie rit gemaakt 
door de polder, langs het strand en of andere 
bezienswaardigheden. Deelname is uitsluitend 
mogelijk na aanmelding vooraf. Dus heeft u 
interesse en wilt u meer weten over de komende 
bestemmingen? Neem contact op met onze 
vrijwilliger Lies via 06- 10 92 73 28.

ELKE WOENSDAG, 
09.45 - 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, lampion  of een kussenhoes. 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 LAATSTE WOENSDAG 
VAN DE MAAND, 13.30 - 15.00 UUR
KAARTEN MAKEN - € 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 woensdagen creatief aan de slag en maakt 
u een mooie verjaardags-, beterschaps- of zo-
maar-kaart.  

ELKE LAATSTE WOENSDAG 
VAN DE MAAND, 19.00 - 20.30 UUR 
BINGO - € 1,50 PER RONDE
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.

ELKE DONDERDAG, 
START 09.45 
WANDELCLUB
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, 
10.00 - 12.00 UUR
KLAVERJASSEN - € 5,-
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  
Loopt u met een hulpmiddel of zit u in een 
rolstoel? En wilt u lekker naar buiten? Geef u 
dan op voor de donderdagmiddag-wandelclub. 
Fijn als u uw eigen rolstoelbegeleider 
meeneemt. Onze wandelvrijwilligster laat u 
mooi Heerhugowaard zien… Heel prettig 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.

ELKE VRIJDAG, 
10.30 - +/- 11.30 UUR   
ZINGEN MET HET TAMARIXKOOR  
Muziekliefhebbers en badkamerzangers 
opgelet! Elke vrijdag kunt u samen zingen in het 
nieuwe  Tamarixkoor. Deze club enthousiaste 
dames en heren zingt onder leiding van een 
dirigent elke vrijdagochtend gezellig samen. 
Het repertoire varieert van gouwe ouwen tot 
hedendaagse popliedjes. U hoeft geen Marco 
Bakker of Christina Deutekom te zijn om plezier 
te hebben in het zingen! En auditie doen voor 
het koor hoeft ook niet. Meld u snel aan om 
eens vrijblijvend kennis te maken en mee te 
zingen.



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

ZATERDAG 2 JULI,
19.00 -  20.30 UUR  
OPTREDEN CARLO ARENDS 
Zin in een muzikaal verzetje in ongedwongen 
sfeer? Bezoek het optreden van Carlo Arends. 
Deze muzikale duizendpoot brengt vanavond 
met zijn warme stem  de meest uiteenlopende 
liedjes in diverse talen. Dit kleinkunst-achtige 
concert wordt gekenmerkt door verrassing, 
opwinding en emotie. Arends weet u zeker te 
raken! 

N.B.: Het wijkcentrum opent om 18.45 uur, het 
optreden start om 19.00 uur.

DONDERDAG 7 JULI, 
10.00 - 11.30 UUR 
BLOEMSCHIKKEN  - € 2,50 
Alle jonge en iets oudere blommen opgelet! 
We gaan bloemschikken met zomerbloeiers en 
decoraties! De welzijnsmedewerkers zorgen 
voor oase, bloemen en decoratiemateriaal.  
Fijn als u uw eigen mooie onderbord of pot 
meeneemt. Uitsluiten na aanmelding vooraf via  
anne.verhaar@quicknet.nl

UITGELICHTE 
ACTIVITEITEN



DONDERDAG 7 JULI 
12.30 UUR  
LUNCH VOOR WIJKBEWONERS - € 5,- 
Dagbestedingscliënten van Pieter Raat en 
welzijnsmedewerkers verzorgen samen 
een heerlijke lunch met uitsmijter voor 
wijkbewoners. Voor u dus! Dus heeft u zin 
in een heerlijke lunch, met onder meer een 
uitsmijter op wit/ bruin brood en een glas 
melk of karnemelk? 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. 

DINSDAG 12 JULI
Het wijkcentrum is deze dag gesloten i.v.m een 
uitstapje met senioren!

ZATERDAG 16 JULI   
14.30 - 15.30 UUR 
GOUDEN DAGEN- KOFFIECONCERT:
PAU HERNANDEZ 
Deze leerling aan het conservatorium is een 
heuse pianovirtuoos! Kom genieten van zijn 
lichte, bekende en minder bekende jazzy- 
muziek. Dit koffieconcert wordt u aangeboden 
door Gouden Dagen Heerhugowaard. 

WOENSDAG 27 JULI
19.00 – 20.30 UUR
BINGO! - € 1,50 PER RONDE
Leuk spel en dito prijzen! Beproef uw geluk 
en speel mee! Inclusief kopje koffie/ thee. 
Aanmelden bij de welzijnsmedewerke 
N.B.: Het wijkcentrum opent om 19.00 uur, de 
bingo start om 19.30 uur. 



DONDERDAG 4 AUGUSTUS, 
10.00 - 11.30 UUR
BLOEMSCHIKKEN
Groen en bloem maken blij! Deze donderdag 
gaan we bloemschikken met zomerbloeiers en 
decoraties! De welzijnsmedewerkers zorgen 
voor oase, bloemen en decoratiemateriaal.  Fijn 
als u uw eigen onderbord of pot meeneemt. 
Uitsluiten na aanmelding vooraf via  
anne.verhaar@quicknet.nl 

GOUDEN DAGEN IJSJESDAG 
MAANDAG 22 AUGUSTUS 
12.30 - 14.00 UUR 
Kom genieten van een ijsje en een wijsje! 
Gouden Dagen Heerhugowaard trakteert 
senioren traditiegetrouw elke zomer op ijs & 
muziek. Om 12.30 uur brengt ijscoman Michel 
Bijpost op zijn prachtige oudhollandse bakfiets 
u heerlijk gratis schepijs bij wijkcentrum het 
Arboretum. Troubadour DoReMichiel verzorgt 
een gezellig muziekoptreden en ‘het wijsje bij 
het ijsje!’ U bent van harte welkom om een ijsje 
te komen eten!  

WOENSDAG 31 AUGUSTUS
19.00 - 20.30 UUR  - € 1,50 PER RONDE
BINGO! - € 1,50 PER RONDE
Leuk spel met dito prijzen! 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.



DONDERDAG 1 SEPTEMBER
10.00 - 11.30 UUR
BLOEMSCHIKKEN - € 2,50
Verrassend wat u met groen kunt doen! We 
gaan bloemschikken met zomerbloeiers en 
decoraties! De welzijnsmedewerkers zorgen 
voor oase, bloemen en decoratiemateriaal.  
Fijn als u uw eigen mooie onderbord of pot 
meeneemt. Uitsluiten na aanmelding vooraf via  
anne.verhaar@quicknet.nl  

DONDERDAG 1 SEPTEMBER
12.30 UUR
LUNCH VOOR WIJKBEWONERS - € 5,-
Trek in een heerlijke lunch met o.m. 
zelfgemaakte huzarensalade op vers landbrood 
en een glas melk of karnemelk? Schuif lekker 
aan in wijkcentrum het Arboretum.  Deelname 
is uitsluitend mogelijk na aanmelding vooraf via 
06- 83 25 14 17 of via a.welzijn@dprs.nl.  

MAANDAG 5 SEPTEMBER, 14.00 UUR
START KAARTVERKOOP IN DE RAATSTEDE 
GOUDEN DAGEN-JUBILEUMCONCERT 
MASTREECHTER STAAR OP 18-09  IN 
COOL - € 10,- 
Gouden Dagen Heerhugowaard bestaat 15 
jaar! En dat wordt gevierd met o.m. een 
jubileumconcert van het wereldberoemde 
Mastreechter Staar in Theater Cool op zondag 
18 september. De kaartverkoop hiervoor start op 
maandag 5 september om 14.00 uur exclusief 
in woonzorgcentrum De Raatstede, Dolomiet 2 
in Heerhugowaard. Maximaal 2 p.p., Op = Op.  
Uitsluitend betaling met pin. 
 

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 
14.30 - 16.00 UUR 
OPTREDEN DOREMICHIEL & MARTIJN  
In navolging van zijn eerdere bijzonder 
succesvolle optredens, bezoekt pianist 



DoReMichiel met zijn piano op wielen wederom 
het wijkcentrum. Dit keer wordt hij vergezeld 
door een gitarist. Het duo brengt liedjes uit zo’n 
beetje alle jaren. Van jazz tot pop, jaren 50 tot 
nu. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk! Heeft 
u verzoeknummers? Vraag maar raak! 
N.B. het wijkcentrum opent om 14.15 uur, het 
optreden start om 14.30 uur. 

DONDERDAG 15 SEPTEMBER
12.30 UUR
VERRASSINGSLUNCH - € 5,-
Trek in iets lekkers? Laat u verrassen tijdens 
deze kleine verrassingslunch in het wijkcentrum. 
Hmmm… genieten! Deelname is uitsluitend 
mogelijk na aanmelding vooraf via 06- 83 25 14 
17 of via a.welzijn@dprs.nl. 

ZATERDAG 17 SEPTEMBER
14.30 - 16.00 UUR 
OPTREDEN SOFIE- DO & KEES 
Sofie- Do en haar man Kees treden samen op 
met liedjes van onder andere Anneke Grönloh… 
Brandend zand, Soerabaja en andere liedjes 
uit het Tante Lien en Indonesische- repertoire 
komen zeker voorbij. 

ZONDAG 18 SEPTEMBER 
TIJD 14.00 - 16.30 (ZAAL OPEN 13.30)
GOUDEN DAGEN-JUBILEUMCONCERT 
MASTREECHTER STAAR 
COOL
Gouden Dagen Heerhugowaard bestaat 15 
jaar! En dat wordt gevierd met o.m. een 
jubileumconcert in Theater Cool. Kaartjes 
hiervoor zijn vanaf maandag 5 september 
vanaf 14.00 uur exclusief verkrijgbaar bij 
woonzorgcentrum De Raatstede, Dolomiet 2 in 
Heerhugowaard. Op = Op.



WOENSDAG 28 SEPTEMBER,
19.00 - 20.30 UUR
BINGO! - € 1,50 PER RONDE
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 (wijk)verpleegkundigen 
Dinsdag & donderdag van 12.00 - 13.00 uur
Via telefoon 072 – 57 67 330, of bel met het CSB: 072 - 57 67 276.


