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FEESTELIJKE OPENING WSIB: 
“WOORDEN IN BEWEGING” 
MET AFRA BEEMSTERBOER
Dijk en Waardse senioren in Beweging gaat feestelijk van start met koffie 
en een gebakje voor iedere bezoeker! Na de officiële openingshandeling 
door de wethouder zet schrijfster Afra Beemsterboer de woorden in 
beweging. Zij vertelt anekdotes uit haar leven, leest voor en spoort op 
speelse manier iedere bezoeker aan om zelf woorden te laten stromen 
en op papier te zetten. Elke deelnemer ontvangt een mooi schrift en 
schrijfgerei. De toegang is gratis. 

ZATERDAG 1 OKTOBER    BIBLIOTHEEK LANGEDIJK

ZATERDAG 1 OKTOBER 2022
10.30 - 12.00 UUR



VOORWOORD

Alstublieft! Voor u ligt het nieuwe program-
maboekje van Dijk en Waardse Senioren 
in Beweging. Voor de 17e keer bieden wij 
senioren een gevarieerd programma. Dit 
boekje staat boordevol activiteiten: van 
sportieve wandelsessies, informatieve 
lezingen tot creatieve en culinaire work-
shops en muzikale intermezzo’s. Verras-
send & veelzijdig. Speciaal voor senioren 
in de gemeente Dijk en Waard. Voor u dus! 
Om u te laten kennismaken met activitei-
ten, u in beweging te brengen en te hou-
den. Omdat het zo fijn is om onder de men-
sen te zijn, de zinnen te verzetten en ‘iets’ 
leuks te doen.

Dijk en Waard 
Het WSIB-programma beslaat de maand 
oktober. Nu de nieuwe gemeente Dijk en 
Waard officieel een feit is, kiezen we ervoor 
om de naam van Waardse Senioren in Be-
weging aan te passen. Deze 17e editie gaan 
we verder onder de naam Dijk en Waardse 
Senioren in Beweging. 
In samenwerking met Actief Sport en even-
ts, bibliotheek Langedijk, Horizon Zorgcen-
trum, Heerhugowaard Sport, Cool Kunst 
en cultuur, Bibliotheek Kennemerwaard 
en De Pieter Raat Stichting  bieden we se-
nioren in Dijk en Waard een flink aantal 
uitdagende activiteiten. Een dijk van een 
programma, onze senioren waardig!  

Kaartverkoop via de website 
Kaartjes kopen of inschrijven voor gratis 
WSIB-activiteiten kan vanaf 20 september 
snel en eenvoudig via onze webwinkel op 

www.wsib.nl. Hier vindt u alle actuele in-
formatie, schrijft u zich in voor activiteiten 
en koopt u in de webwinkel uw kaartjes. 
Met enkele muisklikken betaalt u met iDeal 
uw kaartjes vanuit uw luie stoel. Ook voor 
de gratis activiteiten geldt dat u (online) 
een kaartje ‘koopt’.  Achterin dit boekje 
leest u hoe online inschrijven werkt. 

Kaartverkoop aan de balie 
Liever aan de balie een kaartje kopen? Dat 
kan! Zie de kaartverkooppunten en tijden 
in het voorwoord. 

• Woonzorgcentrum De Raatstede, Do-
lomiet 2, Heerhugowaard, van maan-
dag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 
15.00 uur. Uitsluitend met PIN.

• Bibliotheek Langedijk, De Binding, 
Bosgroet 2- 12, Zuid-Scharwoude, 
maandag tot en met vrijdag, van 09.30 
tot 12.00 uur, alleen contante betaling!

• Horizon Zorgcentrum, Boeier 2, Broek 
op Langedijk, op maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur. 

Zin! 
De WSIB-initiatiefnemers hebben er zin 
in. U ook? We hopen u te zien tijdens één 
of meer van onze activiteiten! U bent van 
harte welkom om aan te sluiten bij de 
WSIB-activiteiten, mits u vrij bent van coro-
na-gerelateerde klachten. Uiteraard hou-
den we ons aan de actuele RIVM-richtlijnen 
en maatregelen. Heel graag tot ziens bij 
een of meer van onze activiteiten. 

P.S. Volg ons op Facebook! 
 @Waardse Senioren in Beweging 
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(TWEE)WEKELIJKSE

Een rondvaart door het Rijk der Duizend Eilanden met 
onze overdekte rondvaartboot met lift! Aansluitend 
een modeshow door de Vereniging behoud West-Fries 
kostuum. Terwijl u, onder het genot van een drankje, 
nageniet van de rondvaart, vindt een modeshow 

plaats  van de ‘Vereniging tot behoud van het West-Fries kostuum’. Een bijzondere show, omdat 
hierin de authentieke West-Friese streekdracht rond 1900 centraal staat. De presentatie is in 
handen van Liesbeth Wever die u in onvervalst West-Fries dialect op enthousiaste, humoristische 
en onnavolgbare wijze uitleg geeft over de vele details die in de kleding zijn verwerkt.

DINSDAG 4, 11, 18 EN 25 OKTOBER                     14.00 - 17.00 UUR

BROEKERVEILING          € 3,-

MUSEUMWEG 2, BROEK OP LANGEDIJK

RONDVAART & MODESHOW WEST-FRIES KOSTUUM

Een groepsles voor 60-plussers. Alle weken iets 
anders: lessen gericht op conditie, spierversterking, 
balans etc. We gebruiken verschillende materialen 
zoals steps, dumbells, ballen etc. Goede 
afwisselende les voor de oudere deelnemer die 

graag fit en actief wil zijn.

MAANDAG 3, 10, 17, 24, 31 OKTOBER                10.00 - 11.00 UUR 

DONDERDAG 6, 13, 20, 27 OKTOBER                  11.00 - 12.00 UUR  

W.DE ZWIJGERSTRAAT 2, NOORD-SCHARWOUDE    GRATIS 

AEROFIT SIXTIES LES 
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ACTIVITEITEN 
MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN VIA 

 WWW.WSIB.NL

Onder begeleiding van een ervaren looptrainer van 
Loopschool Together kunt u in de maand oktober 
op enkele woensdagen een wandeltraining volgen. 
Trek uw sportschoenen aan en kom in beweging! 
We verzamelen op de parkeerplaats bij restaurant 
Molengroet in het Geestmerambacht en maken vervolgens een mooie wandeling. 

WANDELTRAINING 

WOENSDAG 5, 12, 26  OKTOBER                                          09.00 UUR  

RESTAURANT MOLENGROET       GRATIS 

MOLENGROET 1, GEESTMERAMBACHT

Laat maar rollen die ballen! Of u nu bekend met 
met jeu-de-boules of niet: u bent van harte welkom 
bij de nieuwe jeu-de-boules-baan in de beleef- en 
beweegtuin van woonzorgcentrum Hugo-Waard.  
Onder leiding van een enthousiaste vrijwilliger 
strijdt u om de eer en die prachtige bokaal. Natuurlijk gaat het ook om de gezelligheid! Een 
kopje koffie/ thee is inbegrepen. 

JEU-DE-BOULES BOKAAL 

DONDERDAG 6, 13, 20, 27 OKTOBER                   14.30 -15.30 UUR

HUGO-WAARD     GRATIS

G. DOUPLANTSOEN 72 HEERHUGOWAARD 
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(TWEE)WEKELIJKSE

Aquajoggen is een stevige conditietraining, waarbij 
loopoefeningen worden gedaan in diep water. Bij het 
lopen wordt een zogenoemde ‘wetbelt’ gedragen die 
er voor zorgt dat u blijft drijven. Door regelmatige 
training en beweging zal de conditie verbeteren en de 

spierkracht toenemen.  Knieën, heupen en enkels worden ontzien, want u maakt geen contact 
met de bodem. Met verschillende trainingsmaterialen worden wisselende spiergroepen getraind. 
U kunt trainen in uw eigen tempo, passend bij uw eigen conditie. Aquajogging past bij iedere 
leeftijd en conditie. 

VRIJDAG 7, 14 EN 21 OKTOBER                             10.15 - 11.00 UUR

DUIKERDEL     GRATIS 

OOSTELIJKE RANDWEG 15, NOORD-SCHARWOUDE

AQUAJOGGEN 
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ACTIVITEITEN 
MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN VIA 

 WWW.WSIB.NL

Ervaar ‘Walking football’! Bij deze voetbalvorm 
wordt er niet gerend en worden geen slidings 
gemaakt. In wandeltempo en op een kwart veld 
wordt het spelletje gespeeld. Elke vrijdagochtend is 
er bij LSVV de gelegenheid om het Walking Football 
te ervaren. Na afloop kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee even napraten in de 
gezellige kantine van LSVV.

WALKING FOOTBALL  

VRIJDAG 7, 14 EN 28 OKTOBER                         10.00 - 11.00 UUR

LOOPSCHOOL TOGETHER/ LSVV    GRATIS 

SPORTLAAN 55,  ZUID- SCHARWOUDE

Foto: Marjolein Ansink 
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ACTIVITEITEN 

Dijk en Waardse senioren in Beweging gaat feestelijk 
van start met koffie en een gebakje voor iedere 
bezoeker! Na de officiële openingshandeling door 
de wethouder zet schrijfster Afra Beemsterboer de 
woorden in beweging. Zij vertelt anekdotes uit haar 

leven, leest voor en spoort op speelse manier iedere bezoeker aan om zelf woorden te laten 
stromen en op papier te zetten. Elke deelnemer ontvangt een mooi schrift en schrijfgerei.

ZATERDAG 1 OKTOBER                            10.30 - 12.00 UUR 

BIBLIOTHEEK LANGEDIJK  GRATIS 

DE BINDING, BOSGROET 2- 12, ZUID-SCHARWOUDE

FEESTELIJKE OPENING: WOORDEN IN BEWEGING!

IVN-natuurgidsen leiden u door het bos, waarbij 
ook over enkele struinpaden wordt gelopen. De 
gidsen vertellen u onderweg over de flora en 
fauna en de ontwikkelingen van de Waarderhout. 
De lengte van de wandeling bedraagt ongeveer 4 

kilometer en duurt 1,5 uur. Stevig schoeisel wordt aanbevolen. Ook bij regen gaat de activiteit 
door; neem regenkleding mee! Het startpunt bevindt zich aan de Rustenburgerweg, vanaf de 
Oosttangent 200 meter links.  

MAANDAG 3 OKTOBER                             14.00 - 15.30 UUR

WAARDERHOUT       € 3,50

RUSTENBURGERWEG, HEERHUGOWAARD  

IVN- WANDELING 
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MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN VIA 
 WWW.WSIB.NL

Robots groot en klein. We kunnen er niet meer om 
heen in onze maatschappij. Hoe werken robots 
eigenlijk, wat kunnen ze en hoe kunt u ze zelf 
programmeren? Tijdens deze ochtend laat Sanneke 
van der Meer u kennismaken met verschillende 
robots. U kunt zelf allerlei robots proberen en ook de apps waarmee u leert programmeren! 
Een informatieve maar vooral leuke en inspirerende workshop. 

WORKSHOP: PRUTSEN MET ROBOTS  

DINSDAG 4 OKTOBER                         10.00 - 11.30 UUR

BIBLIOTHEEK HEERHUGOWAARD     € 3,50

PARELHOF 1A, HEERHUGOWAARD 

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 macraméhanger. 

WORKSHOP: MACRAMÉ PLANTENHANGER 

DINSDAG 4 OKTOBER                          10.00 - 12.00 UUR 

WIJKCENTRUM ARBORETUM       € 15,-

TAMARIXPLANTSOEN 1, HEERHUGOWAARD

7



ACTIVITEITEN 

Niet dralen, gewoon leuk aan de slag met kralen! Jos 
van Steden van het Kralenatelier verzorgt de workshop 
Creatief met kralen. Uit verschillende soorten kralen, 
kleuren en hangertjes maakt u uw keuze en gaat u 
vervolgens aan de slag… Waar nodig krijgt u hulp en 

of tips… Wilt u een ketting, arm- of enkelbandje maken of toch liever een accessoire voor aan uw 
sleutelbos of tas? Maak er wat moois van! 

WOENSDAG 5 OKTOBER                             10.30 - 12.00 UUR

WOONZORGCENTRUM HUGO-WAARD      € 10,-

G. DOUPLANTSOEN 72, HEERHUGOWAARD 

CREATIEF MET KRALEN 

Heerhugowaard vergrijst! Ook het aantal mensen 
met dementie neemt de komende jaren flink toe. 
Wat is nu dementie, hoe komt het dat meer mensen 
deze ziekte krijgen en hoe gaan we daarmee om? 
Tijdens deze interactieve bijeenkomst nemen 

sprekers van Alzheimer Nederland u mee in de wondere wereld van Alzheimer. U maakt 
kennis met de vertegenwoordigers van de regionale afdeling en er wordt uiteengezet wat 
Alzheimer Nederland voor u en uw naaste(n) kan betekenen. De sprekers horen graag van 
u waar u als oudere of mantelzorger in Heerhugowaard behoefte aan heeft. Wist u dat de 
regionale afdeling van Alzheimer Nederland uw belangenbehartiger is tijdens gesprekken 
met wethouders en beleidsmedewerkers van de gemeente Dijk en Waard? 

WOENSDAG 5 OKTOBER                                             15.00 UUR

DE RAATSTEDE   GRATIS  

DOLOMIET 2, HEERHUGOWAARD

LEZING: DE WONDERE WERELD VAN DEMENTIE
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MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN VIA 
 WWW.WSIB.NL

Ze duiken steeds vaker op: nepvideo’s die bijna niet 
van echt te onderscheiden zijn. Deze video’s, deep 
fakes genaamd, worden met software bewerkt. 
Hierdoor lijkt het net alsof iemand iets zegt of doet, 
terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. En doordat de 
video’s zo geloofwaardig zijn, denken veel mensen dat het echt is. Sanneke van der Meer 
geeft uitleg, maar u gaat ook zelf aan de slag. 

HOE WORDEN DEEP FAKE VIDEO’S GEMAAKT?

DONDERDAG 6 OKTOBER                          10.00 - 11.30 UUR

BIBLIOTHEEK       € 3,50

PARELHOF 1A, HEERHUGOWAARD

Kom een balletje gooien op de jeu- de- boules- 
baan en maak kennis met de beweegapparaten in 
de beweegtuin van zorgcentrum Horizon. 

BEWEGEN IN DE TUIN

DONDERDAG 6 OKTOBER                          14.30 - 16.00 UUR 

HORIZON ZORGCENTRUM    GRATIS 

BOEIER 2, BROEK OP LANGEDIJK 
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ACTIVITEITEN 

Wat is er nu leuker dan iemand iets cadeau doen? 
Het cadeau verpakken in een fraaie, zelfgemaakte 
cadeau-envelop! Persoonlijker kan haast niet. Tijdens 
deze workshop maakt u een of meer prachtige 
cadeauenveloppen van mooi materiaal. Handig 

voor de verjaardagen en de komende cadeaumaanden! Inclusief materialen, iets lekkers en veel 
gezelligheid! 

DONDERDAG 6 OKTOBER                            14.30 - 16.00 UUR

DE RAATSTEDE       € 2,50 

DOLOMIET 2, HEERHUGOWAARD

WORKSHOP: CADEAUENVELOP MAKEN 

Schuif lekker aan in wijkcentrum Arboretum bij dit 
koude buffet! Naast verschillende verse salades, 
stokbrood en kruidenboter, kunt u genieten van 
malse kipsaté en meer.

 Voor de met smaak bereide en gepresenteerde gerechten, loopt u zeker warm!   

DONDERDAG 6 OKTOBER                                            17.00 UUR

WIJKCENTRUM ARBORETUM     € 22,50

TAMARIXPLANTSOEN 1, HEERHUGOWAARD

CULINAIR: KOUD BUFFET & SATÉ
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MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN VIA 
 WWW.WSIB.NL

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 samen 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! 

LEZING VAN BOSWACHTER: 100 JAAR NATUUR 

VRIJDAG 7 OKTOBER                          14.30 - 16.00 UUR

WIJKCENTRUM ARBORETUM       € 3,50

TAMARIXPLANTSOEN 1, HEERHUGOWAARD

Vang uw dromen in deze zelfgemaakte 
dromenvanger met droogbloemen. Gezellig samen 
bezig zijn en na afloop gaat u naar huis met een 
prachtige dromenvanger. 

WORKSHOP: DROMENVANGER MET DROOGBLOEMEN 

MAANDAG 10 OKTOBER                          10.00 - 12.00 UUR 

WIJKCENTRUM ARBORETUM      € 7,50

TAMARIXPLANTSOEN 1, HEERHUGOWAARD
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ACTIVITEITEN 

Hoe staat het met de brandveiligheid in en om uw 
huis? Wat zijn de mogelijke gevaren en wat kunt u 
zelf doen om ongelukken en brand in en om huis zo 
veel mogelijk te voorkomen? Stephan Burgering van 
de Veiligheidsregio vertelt, legt uit en geeft tips waar 

u zeker iets mee kunt. Inclusief koffie en iets lekkers. Deze lezing maakt deel uit van het Veilig & 
vitaal evenement van Pieter Raat.  

MAANDAG 10 OKTOBER                      10.00 – +/- 11.20 UUR 

HUGO-WAARD                                                   GRATIS

G. DOUPLANTSOEN 72, HEERHUGOWAARD

LEZING: BRANDVEILIGHEID IN & OM HET HUIS 

Stabiel en passend schoeisel dat goede steun geeft, 
zorgt ervoor dat u veilig kunt bewegen. bovendien 
kunnen de juiste schoenen een bijdrage leveren 
aan preventie, zodat verergering van voetklachten 
en andere lichamelijke klachten kan worden 

voorkomen. Petra en Arie van Oosterbaan orthopedische schoentechniek vertellen over het 
belang van goed en aangepast schoeisel, geven persoonlijk en deskundig advies. De erkende 
schoentherapeuten, gecertificeerde podologen en orthopedische schoentechnici van 
Oosterbaan leveren maatwerk voor elke situatie. Deze lezing maakt deel uit van het Veilig & 
vitaal evenement van Pieter Raat.  

MAANDAG 10 OKTOBER                            11.30 -  12.30 UUR

HUGO-WAARD   GRATIS 

G. DOUPLANTSOEN 72, HEERHUGOWAARD

LEZING: GOED SCHOEISEL IS DE START 
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MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN VIA 
 WWW.WSIB.NL

Bezoekt u een of meer lezingen van het Veilig 
en vitaalevenement in woonzorgcentrum Hugo-
Waard? Dan bent u van harte uitgenodigd om aan 
te schuiven voor een eenvoudige en overheerlijke 
lunch in het restaurant van woonzorgcentrum 
Hugo-Waard.  Lekker &  makkelijk!

LUNCH  

MAANDAG 10 OKTOBER                                          12.30 UUR

HUGO-WAARD      € 7,50

G. DOUPLANTSOEN 72, HEERHUGOWAARD 

Uw huis is uw veilige plek. En dat wilt u natuurlijk 
graag zo houden. Toch gebeurt het regelmatig dat 
mensen slachtoffer worden van een woninginbraak 
of van een babbeltruc. Tijdens een lezing geeft een 
wijkagent tips over inbraakpreventie: wat kunt u 
zelf doen om bezoek van ongenode gasten zo veel mogelijk te voorkomen? En hoe doorziet u 
een babbeltruc? Leerzaam! Deze lezing maakt deel uit van het Veilig & vitaal evenement van 
Pieter Raat.  

LEZING: INBRAAKPREVENTIE & OMGAAN MET BABBELTRUCS

MAANDAG 10 OKTOBER                         13.30 - 14.15 UUR 

HUGO-WAARD

G. DOUPLANTSOEN 72, HEERHUGOWAARD
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ACTIVITEITEN 

Gerard Pancras staat ook wel bekend als de ‘zingende 
loodgieter’ van Esdege Reigersdaal. Zo’n vijftig jaar 
geleden leerde hij  zichzelf gitaar spelen toen hij met 
een gebroken been aan huis  was gekluisterd.  ,,Die 
pech leidt dus tot op de dag van vandaag  nog steeds 

tot heel veel plezier.’’ Pancras brengt Nederlandse en Engelstalige liedjes en vooral heel veel 
gezelligheid. Schuif gezellig aan!  

MAANDAG 10 OKTOBER                                            14.30 UUR

HUGO-WAARD    GRATIS 

G. DOUPLANTSOEN 72, HEERHUGOWAARD

MUZIEKOPTREDEN GERARD PANCRAS 

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!

DINSDAG 11 OKTOBER                             14.30 - 16.00 UUR

WIJKCENTRUM ARBORETUM                                                     € 2,50 

TAMARIXPLANTSOEN 1, HEERHUGOWAARD

IERSE MUZIEK: THE RIDDLES 
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MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN VIA 
 WWW.WSIB.NL

Natuur is belangrijk en natuurlijk moeten we haar 
beschermen… Daar is iedereen het over eens. Maar 
toch…  Wat doen we met ‘die’ overlast? En wat is 
overlast? Boswachter Evert-Jan vertelt tijdens deze 
lezing een heerlijk verhaal over de interactie tussen 
mens en natuur, vol humor en hilarische voorbeelden. En natuurlijk toont hij prachtige, eigen 
geschoten natuurbeelden.

LEZING BOSWACHTER: ‘IK HOU VAN DE NATUUR, MAAR…’ 

DINSDAG 11 OKTOBER                         14.30 - 16.00 UUR 

DE RAATSTEDE       € 3,50 

DOLOMIET 2, HEERHUGOWAARD 

Het Zweeds-Nederlandse kleinkunstduo De 
Andersons wordt geprezen om hun oorspronkelijke 
kijk op de wereld, die ze hartstochtelijk en 
humoristisch vertolken in voorstellingen vol 
muziek en prikkelende teksten. Na een succesvolle 
voorstelling i.s.m. Arjen Lubach, brengen ze nu ‘Een mooiere wereld’, met prachtige teksten 
van de bejubelde en met Griffels bekroonde schrijver Sjoerd Kuyper.

DE ANDERSONS - EEN MOOIERE WERELD

WOENSDAG 12 OKTOBER                                          20.30 UUR 

COOL KUNST EN CULTUUR      € 15,00 

COOLPLEIN 1, HEERHUGOWAARD 
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Proef de herfst! Tijdens deze lunch in wijkcentrum 
Arboretum schotelen de Pieter Raat-koks 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!   

HERFSTLUNCH MET POMPOENSOEP 

DONDERDAG 13 OKTOBER                          12.30 - 13.30 UUR

WIJKCENTRUM ARBORETUM      € 5,00

TAMARIXPLANTSOEN 1, HEERHUGOWAARD 

Wilt u meer bewegen en kennismaken met 
verschillende sporten en oefeningen? Kom gezellig 
langs bij deze seniorenles waarin oefeningen voor 
het hele lichaam worden gedaan en de sporten 
volleybal en badminton worden aangeboden. 
Inclusief een kopje koffie! 

VOLLEYBAL, BADMINTON & SPIERVERSTERKENDE OEFENINGEN 

DONDERDAG  13 OKTOBER                        14.00  – 16.00 UUR

SPORTHAL DEIMOS    GRATIS 

DEIMOSLAAN 13, HEERHUGOWAARD
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ACTIVITEITEN 

Het zwarte goud, zo worden mosselen ook wel 
genoemd. Van oudsher worden ze vooral gegeten als 
de ‘r’ in de maand zit. Wist u dat mosselen boordevol 
ijzer, eiwitten, mineralen en vitaminen zitten? En dat 
er oranje en witte mosselen zijn? Dat heeft overigens 

niets te maken met de smaak, kwaliteit of het geslacht van de mossel: het is gewoon een kwestie 
van pigment. Hoe dan ook, deze zalige zeevrucht met zilte smaak heeft een vetgehalte van 2,5%, 
en is buitengewoon lekker met brood, patat, salade en een sausje. Heerlijk!

DONDERDAG 13 OKTOBER                                             17.00 UUR 

DE RAATSTEDE    € 22,50

DOLOMIET 2, HEERHUGOWAARD   

CULINAIR: MOSSELEN ETEN 

Laat u niet misleiden door de naam van deze 
formatie: Tired & Hungry is een energieke, 
zes man sterke dixielandformatie uit de regio 
Heerhugowaard. Deze heren hebben trek in een 
sfeervol muziekoptreden voor Dijk en Waardse 
Senioren!  Op de trompet, banjo, slagwerk, 

bassaxofoon, tenorsaxofoon en klarinet spelen ze onder meer herkenbare dixielandmuziek 
en good old jazz. Na de oprichting in 2002 heeft Tired & Hungry zich duidelijk op de muzikale 
kaart gezet: ze zijn een graag gezien gezelschap tot ver buiten de regio en staan garant voor 
op en top muzikale gezelligheid.  Dit optreden wordt mede mogelijk gemaakt door Gouden 
Dagen Heerhugowaard. 

VRIJDAG  14 OKTOBER                             14.30 - 16.00 UUR

HUGO-WAARD       € 2,50 

G. DOUPLANTSOEN 72, HEERHUGOWAARD

MUZIEK: TIRED & HUNGRY 
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MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN VIA 
 WWW.WSIB.NL

Peter en Viggo gaan op zoek naar de ‘Heilige Graal 
van Vriendschap’. Met schitterende anekdotes, 
pijnlijke stiltes en nieuwe ontdekkingen weten zij 
het zeker: er gaat nog iets heel moois gebeuren!

THEATERVOORSTELLING: HEERSCHOP & WAAS  

VRIJDAG  14 OKTOBER                                          20.15 UUR 

COOL KUNST EN CULTUUR                                                € 20,50

COOLPLEIN 1, HEERHUGOWAARD 

Swingend, opzwepend, vrolijk en energiek… Dat 
is een djembéworkshop! Tijdens deze workshop 
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, samen trommelen en muziek zorgen voor heel veel plezier. Doet u mee? Ervaring niet 
nodig!  

DJEMBÉWORKSHOP

ZATERDAG 15 OKTOBER                          14.30 - 16.00 UUR 

WIJKCENTRUM ARBORETUM      € 5,00

TAMARIXPLANTSOEN 1, HEERHUGOWAARD
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ACTIVITEITEN 

Nieuwe maandelijkse concertreeks met pure 
akoestische liedjes van artiesten die hun eigen pad 
bewandelen. De optredende muzikanten zullen 
hun songs tijdens een voor- en hoofdprogramma, 
‘BARE BONES’, zo klein en puur mogelijk uitvoeren. 

Zoals de liedjes zich in hun eerste naakte versie aandienden. De line-up bestaat uit artiesten 
die oorspronkelijkheid boven naamsbekendheid verkiezen. Eigenzinnig, soms tegendraads 
maar altijd verrassend. 

ZONDAG  16 OKTOBER                            14.30 - 17.00 UUR

COOL KUNST EN CULTUUR      € 8,50  

COOLPLEIN 1, HEERHUGOWAARD 

THEATERVOORSTELLING: BARE BONES, ACOUSTIC STAGE

Walking handbal is handbal zonder te rennen en 
zonder fysiek contact. Er wordt gespeeld met een 
aangepaste handbal op een kleiner veld. Het is 
daarom uitermate geschikt voor 55-plussers die op 
een gezonde manier en met zo min mogelijk kans 

op blessures willen blijven bewegen. Het is een geschikte variant voor zowel oud-handballers 
als mensen die nog nooit gehandbald hebben.  

MAANDAG 17 OKTOBER                         14.00 – 15.00 UUR

BIBLIOTHEEK LANGEDIJK                                                 GRATIS

BOSGROET 4,  ZUID-SCHARWOUDE

WALKING HANDBAL
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MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN VIA 
 WWW.WSIB.NL

Bent u geïnteresseerd in wijn? Dan mag u deze 
activiteit met kleine wandeling niet missen! 
Deelnemers verzamelen om 14.00 uur in de 
huiskamer van de bibliotheek. Als opwarmer 
voor deze middag wordt hier een mooi verhaal 
voorgelezen; een verhaal waarin wijn een centrale rol speelt. Is het droog? Dan maakt u 
aansluitend een wandeling door de wijngaard van Wijndomein De Koen, die op zeer korte 
loopafstand van de bibliotheek ligt. De rondleiding door de wijngaard wordt afgesloten in 
de huiskamer van de bibliotheek. Onder het genot van een heerlijk glaasje wijn of fris kan 
worden nagepraat. 

IN BEWEGING RONDOM WIJN

DINSDAG 18 OKTOBER                        14.00 – 16.00 UUR

BIBLIOTHEEK LANGEDIJK       € 2,50

BOSGROET 4,  ZUID-SCHARWOUDE

Niet in gesprek over een gelezen boek, maar met 
elkaar om tafel om te praten over een kunstwerk, of 
een kunstenaar. Deelnemers aan het Kunstgesprek 
kunnen vanaf maandag 3 oktober ter voorbereiding 
een gesprekskaart ophalen in de bibliotheek. Centraal 
staat een gedicht van Ida Gerhard De Akelei in 1940 gepubliceerd in haar eerste gedichtenbundel 
Kosmos. Ida schreef het gedicht vanuit haar eigen liefde voor de natuur, maar had ook een 
kunstwerk voor ogen; een aan Albrecht Dürer toegeschreven aquarel met gelijknamige titel. Twee 
kunstenaars in verschillende disciplines, de één schilder met woorden, de ander schilder met verf.   

KUNSTGESPREK OVER DE AKELEI

WOENSDAG 19 OKTOBER                             10.00 – 11.30 UUR 

BIBLIOTHEEK HEERHUGOWAARD     € 3,50 

PARELHOF 1A, HEERHUGOWAARD 

21



ACTIVITEITEN 

Stichting Langedijker Verleden vertelt met beelden 
over hoe het vroeger was en toont een paar 
korte historische films in de sfeervolle hal van De 
Binding. Eén van de films verhaalt over hoe de 
tuinders uit Heerhugowaard in het verleden de reis 

maakten van hun akkers naar de Broekerveiling. Na afloop van deze nostalgische ochtend 
krijgen bezoekers in dezelfde ruimte op vertoon van hun entreebewijs een lunch geserveerd, 
bestaande uit een soep en een luxe broodje.

WOENSDAG 19 OKTOBER                            11.00 – 13.00 UUR

BIBLIOTHEEK LANGEDIJK      € 4,00

DE BINDING, BOSGROET 2-12, ZUID-SCHARWOUDE

HISTORISCH MOMENT (MET LUNCH) 

Laat u niet misleiden door de naam van deze 
formatie: Tired & Hungry is een energieke, 
zes man sterke dixielandformatie uit de regio 
Heerhugowaard. Deze heren hebben trek in een 
sfeervol muziekoptreden voor Dijk en Waardse 

Senioren!  Op de trompet, banjo, slagwerk, bassaxofoon, tenorsaxofoon en klarinet spelen 
ze onder meer herkenbare dixielandmuziek en good old jazz. Na de oprichting in 2002 heeft 
Tired & Hungry zich duidelijk op de muzikale kaart gezet: ze zijn een graag gezien gezelschap 
tot ver buiten de regio en staan garant voor op en top muzikale gezelligheid.  Dit optreden 
wordt mede mogelijk gemaakt door Gouden Dagen Heerhugowaard. 

WOENSDAG 19 OKTOBER                                    14.30 - ? UUR 

DE RAATSTEDE      € 2,50 

DOLOMIET 2, HEERHUGOWAARD 

MUZIEK: TIRED & HUNGRY 
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MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN VIA 
 WWW.WSIB.NL

Een nieuw seizoen, vraagt om een nieuwe outfit! Op 
zoek naar inspiratie voor betaalbare en hippe mode 
voor senioren? Schuif aan tijdens de modeshow en 
snuffel rustig rond tijdens de  modeverkoop. En 
wie weet maakt u straks de blits met uw nieuwe 
najaarsoutfit.

MODESHOW & KLEDINGVERKOOP

VRIJDAG 21 OKTOBER                          14.00 - 16.00 UUR

HUGO-WAARD

G. DOUPLANTSOEN 72, HEERHUGOWAARD

Nieuwsgierig naar hoe fit u bent? Neem deel 
aan de fittest-dag! Tijdens de fittest wordt de 
fysieke gesteldheid in kaart gebracht, krijgt u een 
beweegadvies en kunt u ook gelijk kijken welke 
sportmogelijkheden er voor u zijn. Na de fittest is het 
mogelijk mee te doen aan introductielessen om zo de keuze te vergemakkelijken. Gedurende de 
hele dag zijn er instapmomenten. 

Zie voor meer informatie de website www.actiefsportenevents.nl.

FITTEST-DAG

ZATERDAG 22 OKTOBER                             VANAF 09.00 UUR

SPORTHAL GEESTMERAMBACHT     € 3,00 

DOKTER WILMINKSTRAAT 3,  NOORD-SCHARWOUDE
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ACTIVITEITEN 

Met Anita O’Day, Sarah Vaughan en Ella Fitzgerald 
als voorbeeld stapt jazztalent Elma Nijhuis samen 
met haar swingende begeleiders op gitaar, bas en 
slagwerk op het podium. Het kwartet werd in 2017 
geformeerd en vertolkt sindsdien een flink aantal 

jazzstandards. Geniet van de warme stem van Nijhuis bij Jazzclub Cool.

ZONDAG 23 OKTOBER                             14.30 - 17.00 UUR

COOL KUNST EN CULTUUR                                                      € 8,00

COOLPLEIN 1, HEERHUGOWAARD

JAZZCLUB COOL - ELMA NIJHUIS QUARTET

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.    

WOENSDAG 26 OKTOBER                            19.00 - 21.00 UUR

WIJKCENTRUM ARBORETUM                                                     € 3,00

TAMARIXPLANTSOEN 1, HEERHUGOWAARD

HERFSTBINGO 
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MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN VIA 
 WWW.WSIB.NL

Leesliefhebbers opgelet! Vanaf maandag 3 oktober 
krijgen de deelnemers aan deze eenmalige leesclub 
het boek ‘Mevrouw mijn moeder’ van Yvonne Keuls 
om dit op 27 oktober met anderen te bespreken, 
o.l.v. Leonie Holtkamp, bibliotheekmedewerker. 
Met Mevrouw mijn moeder richtte Yvonne Keuls een liefdevol monument op voor haar 
bijzondere moeder: het is een meeslepend en ontroerend verhaal over ouder worden met 
veerkracht en zelfbeschikking. Maar ook over het aanpassingsvermogen van een Indische 
oude dame aan Nederland.  Een boek vol herinneringen en verhalen van vroeger. Een ode aan 
de vertelkunst van twee sterke eigenzinnige vrouwen. 

SENIOREN LEESCLUB:  MEVROUW MIJN MOEDER 

DONDERDAG 27 OKTOBER                          10.00 - 11.30 UUR

BIBLIOTHEEK       € 3,50

PARELHOF 1A, HEERHUGOWAARD

Wat is er nu leuker dan iemand iets cadeau doen? 
Het cadeau verpakken in een fraaie, zelfgemaakte 
cadeau-envelop! Persoonlijker kan haast niet. 
Tijdens deze workshop maakt u een of meer 
prachtige cadeauenveloppen van mooi materiaal. 
Handig voor de verjaardagen en de komende cadeaumaanden! Inclusief materialen, iets 
lekkers en veel gezelligheid! 

CREATIEVE WORKSHOP/ CADEAU-ENVELOP MAKEN

DONDERDAG 27 OKTOBER                        14.30 – 16.00  UUR 

DE RAATSTEDE      € 2,50 

DOLOMIET 2, HEERHUGOWAARD
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ACTIVITEITEN 

De schoonheid van de natuur… we raken 
niet uitgekeken. Er wordt volop genoten van 
natuurprogramma’s op tv, steeds meer mensen 
trekken erop uit en er is ook steeds meer kennis van 
de natuur. Ja, er valt veel te zien en te genieten en toch 

is er veel veranderd in de loop der jaren, zo stelt boswachter Evert-Jan.  Er is meer kennis, maar 
minder ruimte. En in verhouding is er minder te zien. Wat gelijk is gebleven is de natuurbeleving. 
En die begint natuurlijk al zodra u voor de eerste keer naar buiten gaat.  Boswachter Evert-Jan 
laat u genieten van mooie verhalen en beelden en verhaalt over de afname van biodiversiteit. 
Natuurbeleving 2.0. 

DONDERDAG 27 OKTOBER                             14.30 - 16.00 UUR

HUGO-WAARD      € 3,50 

G. DOUPLANTSOEN 72, HEERHUGOWAARD

LEZING VAN BOSWACHTER: NATUURBELEVING 2.0 

Proef de herfst! Kom genieten van een wilddiner! 
Elk seizoen heeft zo z’n charme. Hazen, konijnen, 
fazanten, ganzen, eenden, zwijnen, herten, 
runderen en reeën, zijn de bekendste soorten wild. 
Wild is caloriearm, rijk aan eiwitten en ijzer. Wilde 

dieren eten gevarieerder en dat proeft u uiteindelijk!
Tijdens het wilddiner presenteren de koks verschillende soorten wild. Smakelijk eten!

N.B. Prijs is inclusief voor-, hoofd- en nagerecht, koffie en thee.

DONDERDAG 27 OKTOBER                                                       17.00 UUR

DE RAATSTEDE    € 22,50 

DOLOMIET 2, HEERHUGOWAARD 

CULINAIR: WILDAVOND 
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MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN VIA 
 WWW.WSIB.NL

Met Pilates versterkt u uw hele lijf, de rug- en 
buikspieren en houdt u de wervelkolom soepel. 
Pilates is veilig, eenvoudig en door iedereen uit 
te voeren. Ook zeer geschikt om te herstellen van 
blessures, zoals van rugklachten. Pilates is geschikt 
voor iedereen.  Alle spieren komen in de les aan bod. Vanuit uw kern werkt u aan de stevigheid, 
flexibiliteit en mobiliteit van de wervelkolom. Tijdens de Pilatestraining doet u oefeningen op 
een matje op de grond. In uw eigen tempo, rustig en geconcentreerd. Zo voelt u in alle rust 
wat de oefeningen voor u doen. Door Pilates leert u goed naar uw lichaam te luisteren en 
krijgt u een beter lichaamsbewustzijn.

PILATES 65+

VRIJDAG 28 OKTOBER                        10.30 – 11.30 UUR 

BALLETSCHOOL HEERHUGOWAARD     € 2,50

ALBERT SONCKLAAN 1-3, HEERHUGOWAARD

Blaas de week uit en het weekend in met 
muziekvereniging Kadans! Speciaal voor deze 
gelegenheid brengt Kadans een luchtig repertoire. 
Een heerlijke afsluiter van de week met fijn in het 
gehoor liggende muziek. Misschien is er zelfs een 
moment om met de voetjes van de vloer te gaan…. 
Er is koffie/ thee met iets lekkers voor elke bezoeker. 
N.B. inloop met koffie vanaf 19.00 uur.  

DE WEEK UITBLAZEN MET KADANS

VRIJDAG 28 OKTOBER                          19.30 - 20.30 UUR 

BIBLIOTHEEK LANGEDIJK                                                  € 2,50 

DE BINDING, BOSGROET 2-12, ZUID-SCHARWOUDE
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CONTACT

De Pieter Raat Stichting 
072 – 576 72 00

Bibliotheek Kennemerwaard
Heerhugowaard
072 – 576 48 00

Actief Sport & Events 
0226 - 345 660

Bibliotheek Langedijk 
0226 - 313 304 

Horizon Zorgcentrum 
0226 - 314 430

Heerhugowaard Sport N.V.
072 – 567 50 40

Cool kunst en cultuur 
072 – 534 76 62

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! 

MUZIEK: MIXED MINGLE 

ZATERDAG 29 OKTOBER                          14.30 - 16.00 UUR 

WIJKCENTRUM ARBORETUM    GRATIS

TAMARIXPLANTSOEN 1, HEERHUGOWAARD
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OVER WSIB
Dijk en Waardse Senioren 
in Beweging is een initia-
tief van Bibliotheek Kenne-
merwaard, Heerhugowaard 
Sport N.V., Cool, Pieter Raat, 
Actief Sport & Events, Biblio-
theek Langedijk en Horizon 
Zorgcentrum. De gemeente 
Heerhugowaard draagt Dijk 
en Waardse Senioren in Be-
weging een bijzonder warm 
hart toe.



OVER HET INSCHRIJVEN
 

INSCHRIJVEN VIA WWW.WSIB.NL 
De kaartverkoop via www.wsib.nl start 
op dinsdag 20 september. Op onze 
vernieuwde site vindt u de meest actuele 
info en een webwinkel. Neem dus 
regelmatig een kijkje. 

INSCHRIJVEN VIA DE BALIE
• U kunt zich vanaf dinsdag 20 

september vanaf 10.00 uur 
inschrijven bij De Raatstede 
(Dolomiet 2 in Heerhugowaard), bij 
Bibliotheek Langedijk (Bosgroet 2-12 
in Zuid-Scharwoude)  en Horizon 
Zorgcentrum (Boeier 2 in Broek op 
Langedijk). Uiteraard bent u eerder 
op de dag van harte welkom om  
 

 
alvast plaats te nemen, maar hiermee 
verkrijgt u géén ‘voorrang’ op het 
inschrijven.

• Gebruik het bijgeleverde 
inschrijfformulier om u in te schrijven 
voor de activiteit(en) van uw keuze. 
Zonder inschrijfformulier kunnen wij 
uw inschrijving niet in orde maken!

• Inschrijven is verplicht voor alle 
activiteiten, ook als ze gratis zijn!

• Let op: U kunt bij De Raatstede 
uitsluitend met PIN betalen. Bij 
Bibliotheek Langedijk uitsluitend 
contant. 

• De in het programmaboekje 
genoemde prijzen zijn per persoon.

• Voor activiteiten die twee keer  
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worden aangeboden geldt dat u zich 
slechts voor één van de twee data 
kunt inschrijven.

• Voor sommige activiteiten geldt 
een minimum aantal deelnemers. 
Mocht blijken dat er te weinig animo 
is, dan kan het zijn dat de activiteit 
wordt afgelast. U wordt hierover 
geïnformeerd. Uw inschrijfgeld wordt 
dan retour gestort. 

• Voor bijna alle activiteiten geldt een 
maximum aantal deelnemers. Als 
dit maximum is bereikt, wordt de 
inschrijving gesloten. U kunt dan op 
de wachtlijst geplaatst worden.

• Indien u afwezig bent bij een 
activiteit, vindt er geen terugbetaling  
 

 
 
van het inschrijfgeld plaats.

• Deelname aan de activiteiten is op 
eigen risico.

• Zonder bewijs van inschrijving kan de 
toegang tot een activiteit geweigerd 
worden.

• Bent u verhinderd voor een activiteit? 
Dan verzoeken we u vriendelijk doch 
dringend dit aan ons te melden. U 
kunt hiervoor bellen naar:  
072 - 576 72 00 (maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 16.30 uur).

 

 

DE SPELREGELS...
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een telefoonnummer. Daarna klikt u op 
‘Doorgaan’. U ziet dan een overzicht met 
de bestelde tickets. Betalen doet u veilig 
en snel via iDEAL. Als u op het iDEAL-logo 
klikt, selecteert u uw eigen bank en betaalt 
u via uw bank. 

Toegangskaartjes per e-mail
Via uw email krijgt u direct een 
ontvangstbevestiging van de bestelling 
en een volgende mail met de 
toegangsbewijzen van de door uw gekozen 
activiteiten. Deze geprinte kaarten geven 
toegang tot uw WSIB-evenement. 

N.B. 
Voor alle activiteiten dient u zich aan te 
melden. Ook als ze gratis zijn!
Koopt u toch liever aan de balie uw 
toegangkaarten? Dat kan! Zie in het 
voorwoord de verkoopadressen en tijden. 

KAARTEN KOPEN VIA DE WEBSITE
HOE WERKT DAT?

Vanaf 20 september kunt u ook via internet 
kaartjes kopen voor onze activiteiten. 
Gewoon vanuit uw luie stoel, wanneer het 
u uitkomt! Het enige wat u nodig heeft, is 
een e-mailadres. Hoe het werkt? Ga naar 
www.wsib.nl. Laat u verrassen door ons 
activiteitenaanbod en koop met enkele 
muisklikken uw kaarten. Wel zo snel!

Wilt u deelnemen aan een van onze 
activiteiten? Klik dan op de rode knop 
‘Inschrijven’. U geeft aan hoeveel tickets 
u wilt en u bevestigt door te klikken op 
de knop ‘Toevoegen aan winkelwagen’. 
Wilt u kaartjes bestellen voor nog 
meer activiteiten? Klik dan op de knop 
‘Inschrijven voor activiteiten’ en selecteer 
de activiteiten die u niet wilt missen. 

Veilig betalen met iDEAL
Als u wilt betalen, klikt u op ‘Doorgaan 
naar afrekenen’. In de volgende stappen, 
vragen we u om uw gegevens in te 
vullen, waaronder een e-mailadres en 
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VOOR ALLE 
WAARDSE SENIOREN

Pieter Raat biedt:

• Thuiszorg & 
huishoudelijke hulp

• Passende zorg in 
woonzorgcentra 
De Raatstede en Hugo-Waard 

• Kortdurende opname
• Palliatieve zorg in ons  

hospice-appartement

• Welzijns- en dag-
bestedingsactiviteiten 
in De Raatstede, 
Hugo-Waard en 
wijkcentrum Arboretum

• Personenalarmering
• Maaltijdservice 

Tafeltje Dekje

Meer weten?  Kijk op www.dprs.nl of bel met 072 – 57 67 200.
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