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Beste lezer, 
  
Het is herfst! En hoe! Als het buiten guur is, maken we het binnen 
gezellig! Bij De Raatstede organiseert team Welzijn allerlei uitdagende 
activiteiten. Zo vinden van 1 tot en met 13 november de Muziekweken 
plaats. Naast muziekoptredens, maken we ook zelf muziek tijdens een 
djembéworkshop, wordt er accordeon, gitaar en piano gespeeld en 
(karaoke) gezongen. Bovendien staan er een dansdemonstratie en silent 
disco op het programma. 

Natuurlijk trekken we er ook op uit. Gaat u mee?  En wilt u daarbij 
gebruikmaken van een rolstoel of rollator en bezit u deze niet? Dan 
vragen wij u vriendelijk om daar zelf voor te zorgen. U kunt een rolstoel, 
rollator en/ of andere hulpmiddelen huren bij Uitleenservice Medipoint, 
telefoonnummer 088 – 10 20 100. 

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. Vraag naar de folder Dagbesteding 
bij dementie. U bent van harte welkom! 

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

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. 



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. U bent van 
harte welkom om kunst te komen kijken! Wilt u de wisselexposities op 
de eerste en tweede etage bekijken, maak dan een afspraak met onze 
welzijnsmedewerkers.   

DINSDAG 1 NOVEMBER * START MUZIEKWEKEN *
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  Optreden van Yolanda Klingeler, restaurant,  
    aanmelden bij welzijn, € 1,- 
    Yolanda treedt op in haar kaasmeisjeskostuum met  
    haar hulphond Tjibbe en haar accordeon.
14.30 - 16.00  Biljarten, restaurant. Onder begeleiding van een  
    welzijnsmedewerker of vrijwilliger.

WOENSDAG 2 NOVEMBER
10.15 - 10.45  Bewegen op muziek met beweegagoog  
    Simone,  staand of zittend aan de reling of in het Atrium
11.00 - 12.00  Skip-Bo, restaurant
14.30 - 15.30  Gouden Dagen-concert: Gita & Alejandro,  
    restaurant. Gita Vata León en Alejandro Cabrera  
    Cano spelen prachtige duetten met alt en viool. Dit  
    concert van conservatoriumstudenten wordt u  
    aangeboden door Gouden Dagen  
    Heerhugowaard. 
16.00 - 17.00  Oecumenische Kerkdienst, De Dijk
18.30 - 20.30   Swingavond, het Atrium
    Muziek aan en dansen maar! Met een rollator, in een  
    rolstoel; swing gezellig met ons mee!

DONDERDAG 3 NOVEMBER
10.30 - 11.30  Geheugenfitness & Muziekquiz, De Tulp
13.30 - 16.30  Rit Bus Thijs naar Medemblik, aanmelden bij  
    Welzijn, € 5,-, vertrek vanuit het Atrium
14.30 - 16.00  Creatief café: kerstkaart maken, het Atrium,   
    aanmelden bij Welzijn, € 1,50  
15.00 - 16.00  Bijbelkring, De Dijk



VRIJDAG 4 NOVEMBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, staand of zittend aan de reling of  
    in het Atrium
14.00 - 16.00  Klaverjassen, restaurant
14.30 - 15.30  Muziekoptreden:  The 50 Singers, het Atrium,  
    aanmelden bij Welzijn. Deze zes dames uit Heiloo zingen  
    en swingen er op los!

ZATERDAG 5 NOVEMBER
14.30 - 15.30  Gouden Dagen Djembéworkshop, het Atrium,  
    aanmelden bij Welzijn, € 3,50   
    Swingend, opzwepend, vrolijk en energiek… Dat is  
    djembémuziek! Tijdens deze workshop van Benito  
    Kaarsbaan leert u de basisbeginselen van muziek maken  
    op de Afrikaanse trommel. Met als resultaat  
    zinnenprikkelende Afrikaanse en Caribische ritmes en heel  
    veel plezier! Ervaring niet nodig! Onder leiding van dé  
    enthousiaste Benito Kaarsbaan.
15.00 - 16.30  Biljarten, restaurant. Onder begeleiding van een  
    welzijnsmedewerker of vrijwilliger
18.30 - 20.30  Beeld & geluid muziekavond, restaurant

ZONDAG 6 NOVEMBER
14.30 - 16.00  Filmmiddag, een muziekfilm, restaurant

MAANDAG 7 NOVEMBER - MUZIEKWEKEN
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, staand of zittend aan de reling of  
    in het Atrium
14.30 - 16.00  Karaoke-middag, restaurant  
    Zingt u de sterren van de hemel, maar bent u niet zo  
    tekstvast? We tonen de tekst op beeld en zingen met u  
    mee tijdens deze karaokemiddag. Succes verzekerd!  
    Verzoeknummers zijn uiteraard welkom! 

DINSDAG 8 NOVEMBER
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. Let op: neem uw eigen  
    rolstoel/ rollator mee!
10.30 - 12.00  Pianomuziek van Wil Does, restaurant, aanmelden bij  
    welzijn
14.00 - 16.00  Biljarten, restaurant 



14.30 - 16.00  Vlotbruggen, restaurant 
15.30 - 17.30  Samen koken, De Tulp, aanmelden bij team 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  Muziekavond over Neil Diamond, restaurant

WOENSDAG 9 NOVEMBER
10.15 - 10.45  Bewegen op muziek met beweegagoog Simone,  
    stand of zittend aan de reling of in het Atrium
11.00 - 12.00  Skip-Bo, restaurant
14.30 - 16.00  Gouden Dagen Silent disco, restaurant, aanmelden bij  
    team welzijn. Komt u kennismaken met het nieuwe  
    koptelefoonfeest? Iedereen krijgt een eigen koptelefoon  
    met muziek. Zo kunt u zittend of staand genieten van en  
    bewegen op de muziek. Aanmelden bij welzijn.
19.00 - 20.30  Herdenkingsavond, restaurant, aanmelden bij team  
    Welzijn. We herdenken alle dierbaren die ons het   
    afgelopen jaar zijn ontvallen. 

DONDERDAG 10 NOVEMBER
10.30 - 11.00  Geheugenfitness, De Tulp
13.30 - 16.30  Rit Bus Thijs rondje door Noord-Holland, aanmelden  
    bij Welzijn, € 5,-, vertrek vanuit het Atrium
14.30 - 16.00  Creatief café: kerstkaart maken, Atrium, aanmelden  
    bij Welzijn, € 1,50   

VRIJDAG 11 NOVEMBER
10.00 - 11.00  Sint Maarten Sint Maarten, restaurant 
    Kinderen van basisschool de Poolster komen voor u  
    zingen. Fijn als u verpakt snoepgoed geeft.
14.00 - 16.00  Klaverjassen, restaurant
14.30 - 16.30  Optreden van Joop & Joop, Atrium, aanmelden bij   
    Welzijn, € 1,- Joop & Joop bezorgen ons een gezellige  
    middag met zang en gitaar.

ZATERDAG 12 NOVEMBER
14.30 - 15.15   Dansdemonstratie van ‘Clubbie Vet’, restaurant,  
    aanmelden bij Welzijn. Pieter Raat-kok Richard treedt met  
    zijn dansclub op. Ze brengen met veel enthousiasme en  
    mooie kleding de dans ‘Rock a Billy Jive’, een afgeleide   
    van Rock & Roll.
16.00 - 17.00  Kerkdienst, De Dijk



18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant

ZONDAG 13 NOVEMBER
14.30 - 16.00  Filmmiddag: een muziekfilm, restaurant 

MAANDAG 14 NOVEMBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, staand of zittend aan de reling of  
    in het Atrium
14.30 - 16.00  Kegelen, restaurant

DINSDAG 15 NOVEMBER 
10.30   Buiten wandelen, vertrek vanuit het Atrium. Als het weer  
    het toelaat gaan we gezellig op pad met een welzijns-  
    medewerker en vrijwilligers. Na afloop drinken we   
    koffie/thee in het restaurant. N..B. neem uw eigen rollator of  
    rolstoel mee! 
14.00 - 16.00  Biljarten, restaurant
14.30 - 16.00  Bean bag baseball, restaurant
14.30 - 16.00  Mannensoos, De Tulp, aanmelden bij Welzijn   
    Alle heren zijn van harte welkom voor een mannenmiddag! 

WOENSDAG 16 NOVEMBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, staand of zittend aan de reling of  
    in het Atrium
11.00 - 12.00  Skip-Bo, restaurant
14.30 - 16.00  Muziekoptreden van Hans Lubbe en Meerzorg 4,  
    restaurant
17.00 - 18.00  Snackavond, aanmelden bij restaurant. Voor externen kost  
    een patatje inclusief snack € 3,50. 
18.30 - 20.30  Muziekbingo, restaurant, aanmelden bij Welzijn, € 2,50

DONDERDAG 17 NOVEMBER
10.30 - 11.30  Geheugenfitness, De Tulp
14.30 - 16.00  Bloemstukje maken, het Atrium, aanmelden bij 
    Welzijn, € 4,-  
15.00 - 16.00  Bijbelkring, De Dijk

VRIJDAG 18 NOVEMBER
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: Nagels, De Tulp, € 1,-
 

ZATERDAG 19 NOVEMBER
14.00 - 16.00  Biljarten, restaurant 
    Waar nodig met hulp van een vrijwilliger.
18.30 - 20.30  Beeld en geluid, restaurant 

ZONDAG 20 NOVEMBER
14.30 - 16.00  Bingo, restaurant, € 1,50 per ronde

MAANDAG 21 NOVEMBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, staand of zittend aan de reling of  
    in het Atrium
14.30 - 16.00  Sjoelen, restaurant

DINSDAG 22 NOVEMBER
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. Let op: neem uw eigen rolstoel/ rollator mee!
14.00 - 16.00  Biljarten, restaurant
14.30 - 16.00  Vlotbruggen, restaurant 
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  Dierenbingo, restaurant, aanmelden bij Welzijn, € 2,50
 

WOENSDAG 23 NOVEMBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, zittend of staand aan de reling of  
    in het Atrium 
11.00 - 12.00  Skip-Bo, restaurant
14.30 - 16.00  Muziek aan tafel, restaurant

DONDERDAG 24 NOVEMBER
10.30 - 11.30  Geheugen Fitness, De Tulp
13.30 - 16.30  Rit Bus Thijs naar Bergen/ Schoorl, vertrek vanuit het  
    Atrium, aanmelden bij Welzijn, € 5,-
14.30 - 16.30  Fashion Plus kleding- uitverkoop! Het Atrium,  
    kledingstukken voor € 25,- 



VRIJDAG 25 NOVEMBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, staand of zittend aan de reling in  
    het Atrium 
14.00 - 16.00  Klaverjassen, restaurant
14.00 - 16.00  Beauty: Gezicht, De Tulp, € 1,-

ZATERDAG 26 NOVEMBER 
14.00 - 16.00  Biljarten, restaurant. Onder begeleiding van een vrijwilliger
14.30 - 16.00  Open inloop spellencafé, restaurant
16.00 - 17.00  Kerkdienst, De Dijk
18.30 - 20.30  Beeld & Geluid, restaurant

ZONDAG 27 NOVEMBER
14.30 - 16.00  Filmmiddag, restaurant

MAANDAG 28 NOVEMBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, staand of zittend aan de reling of  
    in het Atrium
14.30 - 16.00  Kegelen, restaurant

DINSDAG 29 NOVEMBER
10.15   Buiten wandelen vertrek vanuit het Atrium. Als het   
    weer het toelaat gaan we gezellig op pad met een welzijn  
    medewerker en vrijwilligers. Na afloop drinken we een kop  
    koffie/thee. Let op: neem uw eigen rolstoel/ rollator mee!
10.30 - 12.00  Dierenactiviteit, het Atrium
    Kom gezellig de kleine dieren bewonderen en knuffelen.
14.00 - 16.00  Biljarten, restaurant 
    Met waar nodig hulp van een vrijwilliger.
14.30 - 16.00  Vlotbruggen, restaurant

WOENSDAG 30 NOVEMBER
10.30 - 11.00  Bewegen op muziek, staand of zittend aan de reling of  
    in het Atrium
11.00 - 12.00  Skip-Bo, restaurant
14.30 - 16.00  Muziek aan tafel, restaurant
18.30 - 20.30  Heel Holland Bakt speculaas, De Tulp, 
    aanmelden bij Welzijn, € 1,-  

Woonzorgcentrum De Raatstede  
Dolomiet 2 – 1703 DX Heerhugowaard
Tel. 072 – 57 67 200 / welzijn@dprs.nl  / www.dprs.nl  


