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ACTIVITEITENPROGRAMMA
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Beste lezer,

Het belooft een zinderende zomer te worden bij De Raatstede! Team 
Welzijn organiseert weer allerlei uitdagende activiteiten. Van interessante 
lezingen en creatieve, culinaire, spel- activiteiten tot beweegactiviteiten 
en muziekoptredens. We lopen mee met de Wandeleendaagse, gaan met 
de zonnetrein de Schoorlse duinen in, genieten van muziek- en cabaret-
voorstellingen en meer. Bovendien organiseert Gouden Dagen Heerhugowaard 
de jaarlijkse visjesdag en ijsjesdagen! Dat wordt smullen en genieten! 

Onze activiteiten zijn voor bewoners van woonzorgcentrum De Raatstede 
en voor senioren uit de buurt. Deelname aan de meeste activiteiten is gratis. 
Net als een eerste kopje koffie of thee. Soms is er een beperkt aantal plekjes 
beschikbaar. Wilt u zeker zijn van deelname? Meldt u zich dan z.s.m. aan. Dat 
kan door langs te komen bij de welzijnsmedewerkers van De Raatstede, door 
tijdens kantooruren te bellen met 072 – 57 67 200 of via: welzijn@dprs.nl. We 
hopen u te zien bij één of meer van onze activiteiten. Ook voor een dagvullend 
programma kunt u bij ons terecht! U bent van harte welkom!

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

Afijn, er gebeurt dus veel bij De Raatstede! We hebben zin in een zinderende 
zomer en leuke activiteiten! Heel graag tot snel 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 gebruiken in het restaurant.  
 Uitsluitend na aanmelding vooraf via de restaurantmedewerker.

 ‘T WINKELTJE
 Uw dagelijkse boodschapjes doet u in ons winkeltje in het restaurant!  
 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 JULI
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 2 JULI
15.00 - 16.30  Biljarten, restaurant 
    Onder begeleiding van een welzijnsmedewerker.
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant

ZONDAG 3 JULI
14.30 - 16.00  Bingo, restaurant, per ronde € 1,50

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

DINSDAG 5 JULI
10.15   Buiten wandelen, vertrek vanuit het Atrium 
    Gezellig op pad met een welzijnsmedewerker. Bent u  
    slecht ter been? Neem dan uw eigen rolstoel mee. Na  
    afloop drinken we koffie/ thee in het restaurant.
14.30 - 16.00  Bean bag baseball, restaurant
14.30 - 16.00  Biljarten, restaurant
15.30 - 17.00  Samen koken, De Tulp, € 3,50 
    Helpt u mee met de bereiding van een heerlijke  
    maaltijd? En natuurlijk laten we ons de maaltijd  
    vervolgens lekker smaken!
18.30 - 20.30  Muziekquiz, restaurant

WOENSDAG 6 JULI
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek aan de reling of in het Atrium,  
    staand of zittend
14.30 - 16.00  Muziek aan tafel: accordeon hits, restaurant 
16.00 - 17.00  Oecumenische kerkdienst, De Dijk

DONDERDAG 7 JULI
09.30 - 15.00  Gouden Dagen- uitje:  
    De Zonnetrein door de Schoorlse duinen, € 10,- 
    Gaat u mee struinen door de duinen? Met een   
    touringcar vertrekken we naar Schoorl en na ontvangst  
    met koffie en gebak, stappen we in de Zonnetrein voor  



    een rit door de duinen met een gids. Een overheerlijke   
    lunch is inbegrepen. Uitsluitend na aanmelding vooraf bij  
    team Welzijn.  

VRIJDAG 8 JULI
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 9 JULI
16.00 - 17.00  Kerkdienst, De Dijk
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant

ZONDAG 10 JULI
14.30 - 16.00  Filmmiddag, restaurant

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

DINSDAG 12 JULI
10.15   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
14.30 - 16.00  Biljarten, restaurant 
    Neemt u de keu ter hand? Onder begeleiding van een   
    welzijnsmedewerker/ vrijwilliger.
14.30 - 16.00  Mannensoos, De Tulp 
    Alle mannen zijn van harte welkom voor een  
    mannenmiddag! Voor een gezellig praatje en een lekker  
    hapje! Aanmelden bij team Welzijn. 

WOENSDAG 13 JULI
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
18.00 - +/- 21.00  Wandelééndaagse & optreden Joost de Vries, € 4,- 
    De paden op de lanen in. Wandelt u gezellig met ons  
    mee? Langs de 3,5 kilometer lange route zorgen wij weer  
    voor de nodige versnaperingen en gezelligheid. We  



    finishen op de gezellige ‘Via Gladiola’. Vanaf 19.30 uur  
    verzorgt Joost de Vries een spetterend optreden.  
    Aanmelden bij team Welzijn.

DONDERDAG 14 JULI  
10.30 - 11.00  Geheugenfitness, De Tulp
13.30 - 16.30  Bus Thijs, rit naar de Beemster, aanmelden bij team  
    Welzijn, € 5,- 
14.30 - 16.00  Creatief café, het Atrium  
    Kom gezellig met uw eigen creatie en handwerk naar het  
    creatief café! Als u hulp nodig heeft, helpen we u graag  
    een handje! Of maak de creatie naar het voorbeeld van de  
    medewerkers van team Welzijn. 
15.00 - 16.00  Bijbelkring, De Tulp

VRIJDAG 15 JULI 
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 16 JULI
15.00 - 16.30  Biljarten, restaurant   
    Onder begeleiding van een welzijnsmedewerker.
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant

ZONDAG 17 JULI
14.30 - 16.00  Filmmiddag, restaurant 

MAANDAG 18 JULI
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,  
    staand of zittend
13.30 - 16.30  Bus Thijs, extra rit: lekker uitwaaien langs de duinen en  
    aan zee. Aanmelden bij team Welzijn, € 5,- 
14.30 - 16.00  Kegelen, restaurant

DINSDAG 19 JULI
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.
14.30 - 16.00  Bean bag baseball, restaurant 
14.30 - 16.00  Biljarten, restaurant
15.30 - 17.00  Samen koken, De Tulp, € 3,50  



    Helpt u mee met de bereiding van een heerlijke maaltijd?   
    En natuurlijk laten we ons de maaltijd vervolgens lekker  
    smaken!
18.30 - 20.30  Zomerverhalen-bingo, restaurant,  € 1,-

WOENSDAG 20 JULI 
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,   
    staand of zittend
14.30 - 16.00  Muziek aan tafel: zomerhits, restaurant
17.00 - 18.00  Snackavond, aanmelden bij restaurant.  Voor externen  
    kost een patatje, inclusief snack € 3,50.

DONDERDAG 21 JULI
10.30 - 11.30  Geheugenfitness, De Tulp
14.30 - 16.00  Creatief café: bloemstukje maken, Atrium, € 4,-  
    Fleur uw appartement op met een zelfgemaakt 
    bloemstukje! Fijn als u een klein potje meeneemt.  
    Aanmelden bij team Welzijn.

VRIJDAG 22 JULI
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 23 JULI
15.00 - 16.30  Biljarten, restaurant   
16.00 - 17.00  Kerkdienst, De Dijk
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant

ZONDAG 24 JULI
14.30 - 16.00  Filmmiddag, restaurant

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

DINSDAG 26 JULI
10.15   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  Biljarten, restaurant
14.30 - 16.00  Bean bag baseball, restaurant 

WOENSDAG 27 JULI
10.00 - 16.00   Gouden Dagen Visjesdag!    
    Palingroker Cor Bart geeft een demonstratie palingroken  
    op het terras aan de Zuidtangent. En uiteraard kunt u op  
    vertoon van de uitnodigingsbrief paling proeven! Deze dag  
    wordt mogelijk gemaakt door Gouden Dagen  
    Heerhugowaard en Stichting Nut.
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium   
    zittend of staand
14.30 - 16.00  Gouden Dagen- muziekoptreden shantykoor ‘t   
    Scheepstuygh, Atrium 
18.30- 20.30  Zomerse smoothie- avond, De Tulp, aanmelden bij  
    team Welzijn,  € 1,50

DONDERDAG 28 JULI
10.30 - 11.30  Geheugenfitness, De Tulp
14.30 - 16.00  Creatief café, Atrium 
    Loop gezellig binnen bij het creatief café om uw eigen  
    creatie in wording verder af te maken. Vindt u het leuker   
    om gezamenlijk iets te maken? Dat kan natuurlijk  
    ook. Bij het creatief café bruist het van de ideeën.
15.00 - 16.00  Bijbelkring, De Dijk

VRIJDAG 29 JULI
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, staand of zittend aan de reling,   
    het Atrium

13.30 - 16.00  Luxe beauty- verwenmiddag, De Tulp  
    U kunt zich weer heerlijk laten verwennen. Laat uw nagels  
    en gezicht verzorgen of kies voor een heerlijke  
    handmassage, €2,50 aanmelden bij Welzijn. Maximaal 12  
    personen! 
14.00 - 16.00  Klaverjassen, restaurant

ZATERDAG 30 JULI
15.00 - 16.00  Biljarten, restaurant 
    Onder begeleiding van een welzijnsmedewerker.
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant

ZONDAG 31 JULI
14.30 - 16.00   Bingo, restaurant,  € 1,50 per ronde



MAANDAG 1 AUGUSTUS
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, staand of zittend aan de reling in  
    het Atrium
14.30 - 16.00  Vlotbruggen, restaurant

DINSDAG 2 AUGUSTUS
10.15   Buiten wandeling maken, vertrek vanuit het Atrium 
    Gezellig op pad met een welzijnsmedewerker. Bent u slecht  
    ter been? Neem u eigen rolstoel mee. Na afloop drinken we  
    koffie/ thee in het restaurant.
14.30 - 16.00  Bean bag baseball, restaurant
14.30 - 16.00  Biljarten, restaurant
15.30 - 17.00  Samen koken, De Tulp,  € 3,50 
18.30 - 20.30  Doris Day- avond, restaurant

WOENSDAG 3 AUGUSTUS
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 4 AUGUSTUS 
10.30 - 11.30  Geheugenfitness, De Tulp
13.30 - 16.30  Rit Bus Thijs naar Bakkum/ Castricum, aanmelden bij   
    Welzijn €5,-
14.30 - 16.00  Creatief café, het Atrium   
    Loop gezellig binnen bij het creatief café om uw eigen  
    creatie in wording verder vorm te geven. Vindt u het leuker  
    om gezamenlijk iets te maken? Dat kan natuurlijk ook. Bij  
    het creatief café bruist het van de ideeën.

VRIJDAG 5 AUGUSTUS
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 6 AUGUSTUS
15.00 - 16.30  Biljarten, restaurant 
16.00 - 17.00  Kerkdienst, De Dijk
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant

ZONDAG 7 AUGUSTUS
14.30 - 16.00  Filmmiddag, restaurant 



MAANDAG 8 AUGUSTUS
10.30 - 11.00  Zomers bewegen, staand of zittend aan de reling of in  
    het Atrium
14.30 - 16.00  Jeu- de-boules, terras bij het restaurant, aanmelden bij  
    Welzijn

DINSDAG 9 AUGUSTUS
10.15   Buiten wandelen, 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  Optreden! Michel en Tejo: de gezelligste camping van  
    Nederland, restaurant  
    U waant zich voor even op de camping met dit luchtige  
    vakantieprogramma boordevol liedjes, anekdotes en  
    onvervalste humor! Vooraf aanmelden bij team Welzijn. 

WOENSDAG 10 AUGUSTUS
10.30 - 11.00  Bewegen in campingthema, aan de reling of in het   
    Atrium staand of zittend
14.30 - 16.00  Zomerse muziek aan tafel, restaurant
18.30 - 20.30  Swingavond, Atrium
    Muziek aan en dansen maar! Leef u uit op de dansvloer! 

DONDERDAG 11 AUGUSTUS
10.30 - 11.00  Zomerquiz geheugenfitness, De Tulp
13.30 - 16.30  Bus Thijs, rit naar Bergen en Schoorl, aanmelden bij   
    Welzijn, € 5,- 
14.30 - 16.00  Disco met de kinderen van kinderdagopvang  
|    Babbels, restaurant   
    Komt u dansen met de kinderen? Of kom gezellig kijken! 
15.00 - 16.00  Bijbelkring, De Tulp
 

VRIJDAG 12 AUGUSTUS
10.30 - 11.00  Zomers bewegen op muziek, aan de reling of in het   
    Atrium staand of zittend
14.00 - 16.00  Klaverjassen, restaurant
14.00 - 16.00  Zomerquiz Hoedje op, Hoedje af, restaurant/ Atrium,  
    aanmelden bij team Welzijn

ZATERDAG 13 AUGUSTUS
15.00 - 16.30  WII Bowlen, restaurant
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant



ZONDAG 14 AUGUSTUS  
14.30 - 16.00  Filmmiddag, restaurant 

MAANDAG 15 AUGUSTUS 
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de  
    reling of in het Atrium staand of zittend
14.30 - 16.00  Sjoelen, restaurant

DINSDAG 16 AUGUSTUS
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.
14.30 - 16.00  Bean bag baseball, restaurant 
14.30 - 16.00  Biljarten, restaurant
15.30 - 17.00  Samen koken & eten, De Tulp, € 3,50
18.30 -20.30  Muziekbingo,  restaurant, € 1,- 

WOENSDAG 17 AUGUSTUS
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, aanmelden bij restaurant

DONDERDAG 18 AUGUSTUS
10.30 - 11.30  Geheugenfitness, De Tulp
14.30 - 16.00  Creatief café: bloemstukje maken, het Atrium, € 4,-   
    Fleur uw appartement op met een zelfgemaakt, zomers  
    bloemstukje! Fijn als u een klein potje meeneemt.  
    Aanmelden bij team Welzijn.

VRIJDAG 19 AUGUSTUS
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 20 AUGUSTUS 
15.00 - 16.30  Biljarten, restaurant  
    Onder begeleiding van een welzijnsmedewerker.
16.00 - 17.00  Kerkdienst, De Dijk
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant



ZONDAG 21 AUGUSTUS
14.30 - 16.00  Filmmiddag, restaurant

MAANDAG 22 AUGUSTUS
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in het Atrium,   
    staand of zittend
14.30 - 16.00  Kegelen, restaurant

DINSDAG 23 AUGUSTUS
10.15   Buiten wandelen, 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  Biljarten, restaurant
14.30 - 16.00  Bean bag baseball, restaurant 
14.30- 16.00  Mannensoos, alle heren zijn welkom! 
    Meer voor mannen!  Voor een gezellig praatje,  
    hapje en een drankje, aanmelden bij team Welzijn.

WOENSDAG 24 AUGUSTUS
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, aan de reling of in 
    het Atrium zittend of staand
16.00 - 17.00   Gouden Dagen ijsjesdag  
    Kom genieten van een ijsje en een wijsje! Michel Bijpost  
    brengt op zijn prachtige oudhollandse bakfiets heerlijk  
    gratis schepijs. Troubadour DoReMichiel verzorgt een  
    gezellig muziekoptreden en ‘het wijsje bij het ijsje!’ U bent  
    van harte welkom om een ijsje te komen eten!
18.30 - 20.30  Blues- avond, restaurant

DONDERDAG 25 AUGUSTUS
10.30 - 11.30  Geheugenfitness, De Tulp
13.30 - 16.30  Bus Thijs, rit naar Sint Maartenszee, aanmelden bij  
    Welzijn, € 5,-
14.30 - 16.00  Creatief café, het Atrium  
15.00 - 16.00  Bijbelkring, De Dijk

VRIJDAG 26 AUGUSTUS
10.00 - 12.00  H&A modeverkoop, het Atrium
14.00 - 16.00  Beauty, De Tulp,  € 1,- 
14.00 - 16.00  Klaverjassen, restaurant



ZATERDAG 27 AUGUSTUS
15.00 - 16.00   Biljarten, restaurant  
    Onder begeleiding van een 
    welzijnsmedewerker, restaurant
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant

ZONDAG 28 AUGUSTUS
14.30 - 16.00   Bingo, restaurant, € 1,50 per ronde

MAANDAG 29 AUGUSTUS
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, staand of zittend aan de reling of  
    in het atrium
14.30 - 16.00  Spellenmiddag, restaurant

DINSDAG 30 AUGUSTUS
10.15   Buiten wandelen, vertrek vanuit het Atrium. 
    Op pad met een welzijnsmedewerker en vrijwilligers. Na   
    afloop drinken we koffie/ thee in het restaurant.
14.30 - 16.00  Biljarten, restaurant
14.30 - 16.00  Bean bag baseball, restaurant
15.30 - 17.00  Samen koken en eten, De Tulp, € 3,50
18.30 - 20.30  Zomerbingo, restaurant,  € 1,- 

WOENSDAG 31 AUGUSTUS
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, staand of zittend aan de reling of  
    in het Atrium
14.30 - 16.00  Muziek aan tafel, 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 


