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Beste lezer, 
  
Hoe is het met u? Zien we u binnenkort weer bij een van de vele 
activiteiten in De Raatstede? We maken ons op voor een hartverwarmende 
herfst met allerlei uitdagende activiteiten. Van interessante lezingen 
en creatieve, culinaire, spel- activiteiten tot beweegactiviteiten en 
muziekoptredens. Georganiseerd door team Welzijn, door Dijk en Waardse 
Senioren in Beweging (WSIB) en door Gouden Dagen Heerhugowaard. 
Natuurlijk bent u van harte welkom! Kom erbij! In de Week tegen 
Eenzaamheid (van 29 september tot en met 6 oktober) staan ontmoeting 
en verbinding centraal. En ook na deze week ontmoeten we u heel graag 
en kunt u bij ons terecht voor welzijns- en dagbestedingsactiviteiten. 

Welzijns- en dagbestedingsactiviteiten 
Onze activiteiten zijn voor bewoners van 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. Vandaar dat we u vragen zich aan te melden. Ook voor een 
gevarieerd dagbestedingsprogramma met maatwerkactiviteiten, voor 
mensen met beginnende of gevorderde dementie, Parkinson of andere 
aandoeningen, kunt u bij ons terecht. U bent van harte welkom! 

PIN- betalingen 
Goed om te weten: u kunt bij de verschillende 
locaties van Pieter Raat uitsluitend 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. 

Aanmelden 
Om teleurstelling te voorkomen en in verband met de inkoop van 
materialen, vragen we u om u voor bepaalde activiteiten vooraf aan te 
melden. In dit programmaboekje staat vermeld voor welke activiteiten dat 
geldt. 

Wat er precies wordt georganiseerd in De Raatstede, dat leest u in dit 
activiteitenboekje en op onze mededelingenborden. We hebben zin in een 
heerlijke herfst en leuke activiteiten! Heel graag tot snel! 

Team Welzijn De Raatstede 

  



KUNST IN DE RAATSTEDE 
Wist u dat kunstenaars regelmatig exposeren in de algemene ruimtes van 
De Raatstede? Zo is er op dit moment een fototentoonstelling met natuur- 
en landschapsfoto’s te zien op de begane grond (hal richting de praktijk 
van de fysiotherapeut). U bent van harte welkom om kunst te komen 
kijken! Wilt u de exposities op de eerste en tweede etage bekijken, maak 
dan een afspraak met onze welzijnsmedewerkers.  

ZATERDAG 1 OKTOBER
15.00 - 16.30  Biljarten, restaurant  
    Onder begeleiding van een welzijnsmedewerker of  
    vrijwilliger
16.00 - 17.00  Kerkdienst, De Dijk
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant

ZONDAG 2 OKTOBER
14.30 - 16.00  Filmmiddag, restaurant  

MAANDAG 3 OKTOBER - START WEEK TEGEN EENZAAMHEID
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, staand of zittend aan de reling  
    of in het Atrium
14.30 - 16.00  Muziektheater Papillon, voorstelling Riet Suycker &  
    Co, restaurant. Bekende Hollandse en mooie  
    buitenlandse liedjes, met humor en ontroering,  
    aanmelden bij Welzijn 
 
DINSDAG 4 OKTOBER - DIERENDAG
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.
10.30 - 12.00  Dieren op bezoek, het Atrium
    Verschillende kleine dieren komen op bezoek. Kijk en  
    verwonder… Knuffelen mag!
14.30 - 16.00  Bean bag baseball, restaurant
14.30 - 16.00  Biljarten, restaurant
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 Welzijn.

WOENSDAG 5 OKTOBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, staand of zittend aan de reling  
    of in het Atrium 
15.00 - 16.00  WSIB-lezing Alzheimer Nederland: De wondere  



    wereld van dementie, restaurant 
    Gratis kaartjes zijn verkrijgbaar bij de  
    receptie of via www.wsib.nl 
16.00 - 17.00  Oecumenische Kerkdienst, De Dijk
18.30 - 20.30  Volendamse swingavond, Atrium 
    Volendamse muziek aan en dansen maar! Met een  
    rollator, in uw rolstoel: swing gezellig met ons mee! 

DONDERDAG 6 OKTOBER
10.30 - 11.30  Geheugenfitness, De Tulp
13.30 - 16.30  Rit Bus Thijs naar Volendam, aanmelden bij Welzijn,   
    €5,-, verzamelen in Atrium
14.30 - 16.00  WSIB- workshop: cadeauenvelop maken, € 2,50,  
    Atrium. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de receptie of via  
    www.wsib.nl
15.00 - 16.00  Bijbelkring, De Dijk

VRIJDAG 7 OKTOBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek,  aan de reling of in het Atrium,  
    staand of zittend
14.00 - 16.00  Klaverjassen, restaurant
14.30 - 16.00  Dansgroep Habibi, restaurant   
    Dansgroep Habibi neemt u mee op ontdekkingsreis door  
    Egypte, van Cairo naar Luxor. Met mooie muziek,   
    fascinerende geschiedenis, prachtige dans en heerlijke  
    hapjes… Laat u verrassen en vervoeren… Aanmelden bij  
    Welzijn.

ZATERDAG 8 OKTOBER
15.00 - 16.30  Biljarten, restaurant  
    Onder begeleiding van een welzijnsmedewerker of  
    vrijwilliger.
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant

ZONDAG 9 OKTOBER
14.30 - 16.00  Filmmiddag, restaurant

MAANDAG 10 OKTOBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, staand of zittend aan de reling of  
    in het Atrium
14.30 - 16.00  Kegelen, restaurant  

DINSDAG 11 OKTOBER
10.15   Buiten wandelen, vertrek vanuit het Atrium. Als het  
    weer het toelaat, gaan we gezellig op pad met een  
    welzijnsmedewerker en vrijwilligers. Na afloop drinken we  



    koffie/thee in het restaurant.
14.30 - 16.00  WSIB-lezing van boswachter:  
    100 jaar natuur,  € 3,50, restaurant.  
    Boswachter Evert-Jan biedt weer  
    een razend interessante lezing over  
    de natuur en het dierenrijk. Kaartjes verkrijgbaar bij de  
    receptie en via wsib.nl 
15.30 - 17.30  Samen koken, De Tulp, aanmelden bij Welzijn, € 3,50 
    Helpt u mee met de (voor)bereiding van een heerlijke   
    maaltijd? En natuurlijk laten we ons de maaltijd  
    vervolgens heerlijk smaken!
18.30 - 20.30  Muziek van en verhalen over ABBA, restaurant

WOENSDAG 12 OKTOBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, staand of zittend aan de reling of  
    in het Atrium 
14.30 - 16.00  Muziekquiz, restaurant  

DONDERDAG 13 OKTOBER
10.30 - 11.00  Geheugenfitness, De Tulp
13.30 - 16.30  Rit Bus Thijs langs het IJsselmeer, aanmelden bij  
    Welzijn, €5,-, vertrek vanuit het Atrium  
14.30 - 16.00  Creatief café: kaart bewerken met diamond painting,  
    Atrium, € 1,50. Aanmelden bij Welzijn 
17.00    WSIB- mosselen eten, restaurant, 
    € 22,50. Kom genieten van het zwarte 
    goud! Koop uw kaartje voor het  
    mosselendiner bij de receptie of via www.wsib.nl

VRIJDAG 14 OKTOBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, staand of zittend aan de reling of  
    in het Atrium 
14.00 - 16.00  Klaverjassen, restaurant
13.30 - 16.00  Modeshow en kledingverkoop Charmilla  
    Boutique, restaurant. Op zoek naar een hippe  
    herfstoutfit? Welzijnsmedewerkers en vrijwilligers showen  
    u weer de nieuwste mode. Graag aanmelden bij Welzijn.

ZATERDAG 15 OKTOBER 
15.00 - 16.30  Biljarten 
    Onder begeleiding van een welzijnsmedewerker of  
    vrijwilliger, restaurant
16.00 - 17.00  Kerkdienst, De Dijk
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant



ZONDAG 16 OKTOBER
14.30 - 16.00  Filmmiddag, restaurant 

MAANDAG 17 OKTOBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, staand of zittend aan de reling of  
    in het Atrium 
14.00   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.  
14.30 - 16.00  Sjoelen, restaurant

DINSDAG 18 OKTOBER
10.30   Buiten wandelen, vertrek vanuit het Atrium.
    Als het weer het toelaat gaan we gezellig op pad met een  
    welzijnsmedewerker en vrijwilligers. Na afloop drinken we   
    koffie/ thee in het restaurant.
14.30 - 16.00  Bean bag baseball, restaurant 
14.30 - 16.00  Biljarten, restaurant
 
WOENSDAG 19 OKTOBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, staand of zittend aan de reling of  
    in het Atrium 
14.30 - 16.00  WSIB-muziekoptreden: Tired & Hungry, 
    restaurant, € 2,50. Deze formatie brengt 
    dixielandmuziek & good old  
    jazz. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de receptie 
    of via www.wsib.nl
17.00-18.00  Snackavond, aanmelden bij restaurant. Voor externen  
    kost een patatje inclusief snack € 3,50
18.30 - 20.30  Heel Holland Bakt, De Tulp, € 1,50  
    Laten we samen bakken! En daarna natuurlijk samen eten!  
    Aanmelden bij Welzijn. 

DONDERDAG 20 OKTOBER
10.30 - 11.30  Geheugenfitness, De Tulp
13.30 - 16.30  Rit Bus Thijs naar verrassingslocatie, vertrek vanuit  
    het Atrium, € 5,-. Aanmelden bij Welzijn. 
14.30 - 16.00  Bloemstukje maken, het Atrium, € 4,-  
    Maak een mooi en gezellig bloemstukje voor thuis.  
    Aanmelden bij Welzijn. 



15.00 - 16.00  Bijbelkring, De Dijk

VRIJDAG 21 OKTOBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, staand of zittend aan de reling of  
    in het Atrium 
14.00 - 16.00  Klaverjassen, restaurant
14.00 - 16.00  Beauty, De Tulp, € 1,-

ZATERDAG 22 OKTOBER
15.00 - 16.30  Biljarten, restaurant  
    Onder begeleiding van een welzijn medewerker, restaurant
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant 

ZONDAG 23 OKTOBER
14.30 - 16.00  Bingo, restaurant,  € 1,50 per ronde
14.00- 16.00  Beauty, De Tulp, € 1,- 

MAANDAG 24 OKTOBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, staand of zittend aan de reling of  
    in het Atrium 
14.30 - 16.00  Kegelen, restaurant

DINSDAG 25 OKTOBER
10.15   Buiten wandelen, vertrek vanuit het Atrium. 
    Als het weer het toelaat, gaan we gezellig op pad met een  
    welzijnsmedewerker en vrijwilligers. Na afloop drinken we  
    koffie/ thee in het restaurant.
14.30 - 16.00  Biljarten, restaurant
14.30 - 16.00  Bean bag baseball, restaurant 
15.30 - 17.30  Samen koken, De Tulp, € 3,50 
    Aanmelden bij Welzijn 
18.30 - 20.30  Raad een lied of niet, restaurant 
    Weet u de titel en de uitvoerende artiesten van deze   
    Nederlandstalige liedjes uit de jaren 70? Doe mee!

WOENSDAG 26 OKTOBER 
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, zittend of staand aan de reling of  
    in het Atrium 
14.30 - 16.00  Muziek aan tafel: musicalliedjes, restaurant

DONDERDAG 27 OKTOBER
10.30 - 11.30  Geheugenfitness, De Tulp
13.30 - 16.30  Rit Bus Thijs naar Schagen / Kolhorn, Atrium, € 5,-,  
    aanmelden bij Welzijn
14.30 - 16.00  WSIB- workshop: cadeauenvelop maken,  
    € 2,50, Atrium. Kaartjes zijn verkrijgbaar 
    bij de receptie en via www.wsib.nl



17.00   WSIB- culinair: wildavond, restaurant, € 22,50   
    Proef de herfst en kom genieten van een wilddiner!  
    Kaarten via de receptie en www.wsib.nl.  

VRIJDAG 28 OKTOBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, staand of zittend aan de reling of  
    in het Atrium
13.30 - 16.00  Beauty, De Tulp, € 1,- 
14.00 - 16.00  Klaverjassen, restaurant

ZATERDAG 29 OKTOBER
15.00 - 16.30  Biljarten, restaurant  
    Onder begeleiding van een welzijnsmedewerker of  
    vrijwilliger.
16.00 - 17.00  Kerkdienst, De Dijk
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant

ZONDAG 30 OKTOBER
11.00 - 12.15   Het Familie Koper Gouden Dagen Koffieconcert 
(zaal open 10.30)   met het Noord-Hollands Ouderen Orkest, Cool   
    Het Noord-Hollands Ouderen Orkest treedt in theater Cool  
    voor u op met solist en operazanger Martin Hurkens, die in  
    2010 het derde seizoen van Holland’s Got Talent won.  
    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.  
14.30 - 16.00  Filmmiddag, restaurant

MAANDAG 31 OKTOBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, zittend of staand aan de reling of  
    in het Atrium 
14.30 - 16.00  Spellenmiddag, restaurant

ONDER VOORBEHOUD
Dit activiteitenprogramma is samengesteld met veel enthousiasme en goede 
zin. Toch is het programma onder voorbehoud. Uiteraard houden we ons aan 
de actuele RIVM-richtlijnen en corona-maatregelen. 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  


