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Beste buurtbewoner, 
Hoe is het met u? Zien we u binnenkort weer in wijkcentrum het 
Arboretum aan het Tamarixplantsoen 1? We maken ons op voor een 
hartverwarmende herfst en waanzinnige winter! We blijven in beweging 
en onze welzijnsmedewerkers bieden de komende tijd weer allerlei 
activiteiten voor senioren uit de buurt. Voor u dus! 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 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. 

Welzijnsactiviteiten en dagbestedingsprogramma 
Pieter Raat biedt in wijkcentrum Arboretum welzijnsactiviteiten voor 
senioren uit de wijk en een gevarieerd dagbestedingsprogramma voor 
senioren met beginnende of gevorderde dementie, Parkinson en/of andere 
aandoeningen. Wilt u meer weten over onze welzijnsactiviteiten of ons 
gevarieerde dagbestedingsprogramma met activiteiten voor specifieke 
doelgroepen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! 

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 hartverwarmende herfst en zien u graag snel bij een van 
onze activiteiten in het Arboretum! 

Team welzijn Arboretum 

 
 PIN-betalingen
 Goed om te weten: in wijkcentrum Arboretum en bij de andere locaties  
 van Pieter Raat kunt u 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. 



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 bovendien uw motoriek en 
versterkt u de sociale contacten.

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. 

WEKELIJKSE 
ACTIVITEITEN



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 UUR
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 de 
wandeling drinkt het gezelschap een welverdiend 
kopje koffie of thee bij wijkcentrum Arboretum.



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 uur start 
de les! Uitsluitend na aanmelding vooraf! 

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. Meldt u snel aan om 
eens vrijblijvend kennis te maken en mee te 
zingen.  Deelname kost € 5,- per keer. Contant te 
betalen aan de dirigent. 

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 1 OKTOBER,
13.30 - 17.00 UUR
CHARMILLA BOUTIQUE 
Het is herfst! Een nieuw seizoen, vraagt om 
een nieuwe outfit! Tijdens de modeshow 
van Charmilla Boutique doet u vast en zeker 
inspiratie op. Aansluitend vindt modeverkoop 
plaats van mooie, betaalbare dameskleding 
tot en met maat 58. Met merken zoals Magna 
etc.  Snuffel rustig rond tijdens de modeverkoop 
en wie weet maakt u straks de blits met uw 
nieuwe, hippe herfstoutfit! 

DINSDAG 4 OKTOBER,
10.00 -  12.00 UUR
MACRAMÉ PLANTENHANGER MAKEN -
€ 15,-
Kent u ze nog, die macramé plantenhangers uit 
de jaren 70? Macramé is weer helemaal hip! 
Of deze techniek nieuw is voor u, of dat u het 
misschien nog helemaal in de vingers heeft: 
tijdens deze workshop leert u stap voor stap 
hoe u de knopen legt en maakt u uw eigen 

UITGELICHTE 
ACTIVITEITEN

DIJK EN WAARDSE
SENIOREN IN BEWEGING



macraméhanger.   
Vanaf 20 september kunt u kaartjes kopen 
via www.wsib.nl of bij de receptie van 
woonzorgcentrum De Raatstede, Dolomiet 2.  

DINSDAG 6 OKTOBER,
14.00 -  16.00 UUR
GOUDEN DAGEN SCHILDERWORKSHOP -
GRATIS
Er hoeft geen nieuwe Rembrandt of Van 
Gogh in u te schuilen om plezier te beleven 
aan schilderen! Deze workshop is geschikt 
voor iedereen… Tijdens deze workshop 
geven ervaren cursusleiders u handige tips en 
trucs, neemt u de penseel ter hand en maakt 
u er zeker iets moois van. Deze workshop 
wordt aangeboden door Gouden Dagen 
Heerhugowaard. Uitsluitend na aanmelding 
vooraf! Maximaal 10 deelnemers.
Deze workshop wordt ook aangeboden op 13 
en 20 oktober.     

DONDERDAG 6 OKTOBER
17.00 UUR 
KOUD BUFFET & SATÉ - € 22,50
Schuif lekker aan in wijkcentrum Arboretum bij 
dit koude buffet! Heerlijk, malse saté, salades, 
stokbrood en meer. Voor de met smaak bereide 
en gepresenteerde gerechten, loopt u zeker 
warm! Vanaf 20 september kunt u kaartjes 
kopen via www.wsib.nl of bij de receptie van 
woonzorgcentrum De Raatstede, Dolomiet 2.  

VRIJDAG 7 OKTOBER
14.30 - 16.00 UUR 
LEZING VAN BOSWACHTER: 100 JAAR 
NATUUR - € 3,50
U kent ze vast nog wel; die oude schoolkaarten 
van vroeger. Ze hingen in elke klas en elke kaart 
had zijn eigen verhaal. Met boswachter Evert-
Jan kijkt u deze middag of deze platen vandaag 
de dag nog actueel zijn. Een lezing vol verhalen 
over uitgestorven dieren, uitgezette dieren en 
dieren die het ook redden zonder onze hulp. 



Razend interessant, boordevol weetjes en met 
humor gebracht! Vanaf 20 september kunt u 
kaartjes hiervoor kopen via www.wsib.nl of bij 
de receptie van woonzorgcentrum De Raatstede, 
Dolomiet 2.  

DINSDAG 11 OKTOBER
14.30 - 16.00 UUR
IERSE MUZIEK: THE RIDDLES - € 2,50 
Een muzikaal feestje en lachen tussen de tranen 
door, dat is wat de muzikanten van The Riddles 
u beloven tijdens deze Ierse middag in het 
Arboretum! Ergens in 2017 vond een aantal 
muzikanten elkaar om Ierse muziek te gaan 
maken. De vijf mannen van Riddles brengen 
driehonderdenzeventig jaar levenservaring en 
heel veel muzikale ervaring met zich mee: van 
fanfare tot dweilorkest, van oude stijl jazz tot 
coverband. De invloeden daarvan zijn terug te 
horen in de muziek van The Riddles. De Ierse 
liedjes zijn doorleefd en rauw, gaan over oorlog, 
armoede, heimwee, zeevaart, maar natuurlijk 
ook over de liefde, helden en legendes. Ierse 
liedjes roepen juist ook een sfeer van vrolijkheid 
op. Concerten van The Riddles zijn hoe dan ook 
geslaagd! Bent u er bij? Inclusief koffie & thee! 
Slán, ofwel tot ziens in het Iers!

Vanaf 20 september kunt u kaartjes hiervoor 
kopen via www.wsib.nl of bij de receptie van 
woonzorgcentrum De Raatstede, Dolomiet 2.  

DONDERDAG 13 OKTOBER
12.30 - 13.30 UUR
HERFSTLUNCH, POMPOENSOEP - € 5,- 
Proef de herfst! Tijdens deze lunch in 
wijkcentrum Arboretum schotelen de Pieter 
Raat-koks en de dagbestedingscliënten u een 
herfstige lunch voor. Boordevol ingrediënten 
passend bij het seizoen. Een smakelijke 
pompoensoep ontbreekt natuurlijk niet. Hoe 
guur het wellicht al buiten is, u krijgt het zeker 
weten lekker warm van deze lunch. Lekker & 
gezellig!

DIJK EN WAARDSE
SENIOREN IN BEWEGING

DIJK EN WAARDSE
SENIOREN IN BEWEGING



Deelname aan de lunch is uitsluitend mogelijk 
na aanmelding vooraf via 06- 83 25 14 17, via 
a.welzijn@dprs.nl. Of koop vanaf 20 september 
uw kaartjes via www.wsib.nl 

DONDERDAG 13 OKTOBER,
14.00 -  16.00 UUR
GOUDEN DAGEN SCHILDERWORKSHOP -
GRATIS
Er hoeft geen nieuwe Rembrandt of Van 
Gogh in u te schuilen om plezier te beleven 
aan schilderen! Deze workshop is geschikt 
voor iedereen… Tijdens deze workshop 
geven ervaren cursusleiders u handige tips en 
trucs, neemt u de penseel ter hand en maakt 
u er zeker iets moois van. Deze workshop 
wordt aangeboden door Gouden Dagen 
Heerhugowaard. Uitsluitend na aanmelding 
vooraf! Maximaal 10 deelnemers.

ZATERDAG 15 OKTOBER    
14.30 - 16.00 UUR
DJEMBÉWORKSHOP: MAHURA AFRICA - 
€ 5,-
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 en samen muziek maken, zorgt voor heel 
veel plezier. Tijdens deze workshop wordt ook 
gebruikgemaakt van andere handinstrumenten, 
van zang en dans. Doet u mee? Ervaring niet 
nodig!  

Deelname is uitsluitend mogelijk na aanmelding 
vooraf via 06- 83 25 14 17, via a.welzijn@dprs.
nl. Of koop vanaf 20 september uw kaartjes via 
www.wsib.nl 

DIJK EN WAARDSE
SENIOREN IN BEWEGING



MAANDAG 17 OKTOBER,
14.00 UUR
START KAARTVERKOOP FAMILIE KOPER 
GOUDEN DAGEN KOFFIECONCERT MET 
HET NOORD-HOLLANDS OUDEREN 
ORKEST, ATRIUM,  € 5,-
Het Noord-Hollands Ouderen Orkest treedt 
zondag 30 oktober voor u op in theater Cool 
met solist en operazanger Martin Hurkens. 
Hurkens won in 2010 het derde seizoen van 
Holland’s Got Talent. Kaarten à € 5,- zijn 
maandag 17 oktober vanaf 14.00 uur exclusief 
verkrijgbaar bij woonzorgcentrum De Raatstede. 
Max. 2 p.p. uitsluitend betaling met pin.

DONDERDAG 20 OKTOBER,
14.00 -  16.00 UUR
GOUDEN DAGEN SCHILDERWORKSHOP -
GRATIS
Er hoeft geen nieuwe Rembrandt of Van 
Gogh in u te schuilen om plezier te beleven 
aan schilderen! Deze workshop is geschikt 
voor iedereen… Tijdens deze workshop 
geven ervaren cursusleiders u handige tips en 
trucs, neemt u de penseel ter hand en maakt 
u er zeker iets moois van. Deze workshop 
wordt aangeboden door Gouden Dagen 
Heerhugowaard. Uitsluitend na aanmelding 
vooraf! Maximaal 10 deelnemers.

WOENSDAG 26 OKTOBER 
13.30 - 15.00 UUR
KAARTEN MAKEN - € 1,50
Wat is leuker dan een kaartje via de post te 
ontvangen? Een zelfgemaakte kaart per post 
ontvangen! Met een vrijwilligster gaat u creatief 
aan de slag en maakt u een mooie verjaardags-, 
beterschaps- of zo-maar-kaart. 

WOENSDAG 26 OKTOBER 
19.00 - 20.30 UUR 
HERFSTBINGO  
En bingo! Het spel met de balletjes en 
getalletjes wordt wereldwijd door heel veel 



mensen gespeeld. Wist u dat het bingospel in de 
16e eeuw in Italië is ontstaan? En ook vandaag 
de dag is het spel onverminderd populair. U bent 
van harte welkom om mee te doen. Bovendien 
maakt u kans op leuke prijzen. Dus beproef uw 
geluk en speel mee. Inclusief kopje koffie/thee. 
Het wijkcentrum gaat open om 19.00 uur, de 
bingo start om 19.30 uur.

ZATERDAG 29 OKTOBER
14.30 -  16.00 UUR
MUZIEK VAN MIXED MINGLE - GRATIS 
Van Hollandse hits tot rock, disco en 
dansmuziek! Van nummers uit de jaren 70 tot 
nu: Mixed Mingle maakt er altijd een muzikaal 
feestje van. Dus heeft u zin in een unieke 
en swingende show? Schuif gezellig aan in 
wijkcentrum Arboretum! 

ZONDAG 30 OKTOBER
11.00 -  12.15 UUR (ZAAL OPEN 10.30 UUR)
HET FAMILIE KOPER GOUDEN DAGEN 
KOFFIECONCERT MET HET NOORD-
HOLLANDS OUDEREN ORKEST, COOL 
Het Noord-Hollands Ouderen Orkest treedt 
voor u op met solist en operazanger Martin 
Hurkens. Kaarten à € 5,- zijn maandag 17 
oktober vanaf 14.00 uur exclusief verkrijgbaar 
bij woonzorgcentrum De Raatstede. Max. 2 p.p. 
uitsluitend betaling met pin.  

ZATERDAG 5 NOVEMBER  
14.30 - 16.00 UUR  
GOUDEN DAGEN- KLASSIEK 
MUZIEKCONCERT 
Houdt u van klassieke muziek met een 
moderne twist? Bezoek dan dit koffieconcert, 
verzorgd door een of meer studenten van 
het Conservatorium. Wie er komt optreden, 
blijft nog even een verrassing. Zeker is dat u 
net als bij voorgaande edities, kunt genieten 
van fraaie klassieke muziek. Dit koffieconcert 
wordt u aangeboden door Gouden Dagen 
Heerhugowaard.



DONDERDAG 10 NOVEMBER 
12.30 - 13.30 UUR 
HARTVERWARMENDE LUNCH - € 5,- 
Hmmmm… op gure dagen gaat er niks 
boven een kom heerlijke, zelfgemaakte 
erwtensoep met roggebrood en 
spek. Onze dagbestedingscliënten en 
welzijnsmedewerkers bereiden de soep 
en laten u graag delen in hun warmte. 
Schuift u gezellig aan? Uitsluitend na 
aanmelding vooraf via tel 06- 83 25 14 
17, of mail naar a.welzijn@dprs.nl.

DONDERDAG 17 NOVEMBER 
17.00 - 19.00 UUR
TWEEGANGENDINER: RODE KOOL  
€ 15,-
Zin in gemak en een lekkere maaltijd? 
Schuif aan voor een goed gevulde 
boerengroentesoep en als hoofdgerecht 
rode kool met hachee en aardappelpuree. 
Dat wordt smullen! Uitsluitend na 
aanmelding vooraf via tel 06- 83 25 
14 17, of mail naar a.welzijn@dprs.nl. 
Bovengenoemde prijs is inclusief een 
drankje.  

DONDERDAG 24 NOVEMBER 
12.30 - 13.30 UUR 
LUNCH: WRAP MET KIP OF GEHAKT 
€ 5,- 
Dagbestedingscliënten van het Arboretum 
en welzijnsmedewerkers verzorgen samen 
een heerlijke lunch voor wijkbewoners. 
Voor u dus! Dit keer heeft u de keuze 
uit een wrap met kip en gehakt. 
Ingewikkeld? Welnee, gewoon een 
overheerlijke, warme wrap! Uitsluitend na 
aanmelding vooraf via tel 06- 83 25 14 
17, of mail naar a.welzijn@dprs.nl.



ZATERDAG 26 NOVEMBER 
10.00 - 11.30 UUR 
KOFFIEOCHTEND & BOEKENMARKT  
GRATIS 
Gezellig met buurtbewoners een kopje koffie 
drinken en even bijkletsen! Deze zaterdag 
kunt u aansluitend rondstruinen op onze 
boekenmarkt met leuke titels voor € 1,-. Met 
romans van Santa Montefiore en omnibussen 
van Baantjer tot thrillers van John Grisham en 
Saskia Noort... Op de boekenmarkt zijn dit keer 
ook kinderboeken en strips van bijvoorbeeld 
Donald Duck verkrijgbaar. Leuk voor de 
feestdagen! 

WOENSDAG 30 NOVEMBER
13.30 -  15.00 UUR
KAARTEN MAKEN - € 1,50
Kleine moeite, groot plezier! Die slogan klopt als 
een bus, zeker als het gaat om het sturen van een 
ansichtkaartje. Nog leuker en persoonlijker is het 
om een zelfgemaakt kaartje te ontvangen. Tijdens 
onze kaarten maak-activiteit gaat u met een 
vrijwilligster creatief aan de slag en maakt u een 
mooie feestdagen-, verjaardags-, beterschaps- of 
zo-maar-kaart. 

WOENSDAG 30 NOVEMBER 
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 welzijnsmedewerker.  N.B.: 
Het wijkcentrum opent om 19.00 uur, de bingo 
start om 19.30 uur.

DONDERDAG 8 DECEMBER
12.30 UUR  
LUNCH: PASTEITJE MET KIPRAGOUT  
€ 3,50 
Dagbestedingscliënten en welzijnsmedewerkers 
verzorgen een heerlijke lunch voor 
wijkbewoners. De lunch bestaat onder meer 
uit een pasteitje met kipragout. De ragout is 



huisgemaakt. Uitsluitend na aanmelding vooraf 
via tel 06- 83 25 14 17, of mail naar a.welzijn@
dprs.nl.  

ZATERDAG 17 DECEMBER  
14.30 - 16.00 UUR
OPTREDEN MAMS ZANGTHEATER - 
GRATIS
Verrassend vrolijk! Dat is het optreden van 
MAMS Zangtheater. Met liedjes van toen voor 
nu, zet deze knotsgekke meidengroep de zaal 
op stelten. De energieke acht zingen allerlei 
bekende Nederlands- en Engelstalige liedjes. 
Uiteraard komen eind december ook fraaie 
kerstliedjes voorbij. Alles in een theatraal jasje, 
doorspekt met heel veel humor… Een optreden 
van MAMS Zangtheater is een feest van 
herkenning! Zing gezellig mee!

DONDERDAG 22 DECEMBER
12.30 UUR
KERST HIGH TEA - € 7,50
Zalige, kleine hapjes…Sandwiches, zoete 
en hartige hapjes, warm en koud… Tijdens 
deze kerst high tea kunt u genieten van al het 
lekkers dat u wordt geserveerd. Zo komt u 
alvast in kerstsfeer. Buiten is het guur en koud, 
binnen gezellig en warm. Natuurlijk wordt 
alles feestelijk gepresenteerd!  Uitsluitend na 
aanmelding vooraf via tel 06- 83 25 14 17, of 
mail naar a.welzijn@dprs.nl.

WOENSDAG 28 DECEMBER 
13.30 - 15.00 UUR
KAARTEN MAKEN - € 1,50
Maak een kaart met decemberwensen…. 
Of misschien wel een menukaartje, of een 
ander soort kaartje... Altijd leuk om iemand 
te verrassen met een zelfgemaakt kaartje! 
Bovendien is deze activiteit gezellig en goed 
voor de fijne motoriek!



WOENSDAG 28 DECEMBER 
19.00 - 20.30 UUR
OLIEBOLLENBINGO! - € 1,50 PER RONDE
Speel mee en beproef uw geluk tijdens onze 
jaarlijkse oliebollenbingo! Natuurlijk maakt u 
kans op feestelijke prijzen. 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 29 DECEMBER
17.00 - 19.00 UUR
TWEEGANGENDINER:
BOERENKOOLSTAMPPOT - € 15,-
Boerenkool is populair! Logisch, want deze 
groente barst van de vitamines en wordt 
daarom verwerkt in steeds meer gerechten, 
waaronder smoothies en boerenkoolchips… 
Zeiden ze vroeger dat boerenkool pas echt 
goed smaakt als ‘de vorst erover is geweest’, 
tegenwoordig zijn er boerenkoolsoorten die niet 
eens tegen vorst kunnen. Hoe dan ook, vandaag 
serveren wij ouderwetse boerenkoolstamppot, 
desgewenst met spekjes en rookworst. 
Uiteraard komt onze boerenkool uit onze 
eigen streek! Langedijk is niet voor niets de 
bakermat van de kolen… Als dessert serveren 
wij vanillepudding met aardbeiensaus. Eet 
smakelijk! Bovengenoemde prijs is inclusief een 
drankje. 

Uitsluitend na aanmelding vooraf via tel  
06- 83 25 14 17, of mail naar  
a.welzijn@dprs.nl.



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. 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, woensdag & donderdag van 12.00 - 13.00 uur
Via tel. 072 – 57 67 330. 


