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ACTIVITEITENPROGRAMMA IN DE RAATSTEDE

Hartverwarmende activiteiten 
In deze koude tijden vieren we op Va-

lentijnsdag natuurlijk de liefde met 

een heuse bruidsmodeshow, heerlijke 

wafels en meer. Ook bereiden we ons 

voor op carnaval en de komst van de 

Groen Zwarte Reigers, we genieten 

van kunst, culinaire en creatieve ac-

tiviteiten, informatieve lezingen van 

onder meer Stichting D-Dog en meer. 

Ook Gouden Dagen Heerhugowaard 

zorgt in februari en maart voor gouden 

momenten tijdens diverse (muzikale) 

activiteiten. Ook silent disco en well-

ness-weken staan op het programma. 

U ziet: voor sociale contacten, lekker 

eten en drinken, bewegen, creatief en 

muzikaal fijn bezig zijn komt u fijn bij 

Pieter Raat.  U bent van harte welkom! 

Welzijns- en dagbestedingsactiviteiten 
Naast een uitgebreid welzijnspro-

gramma, biedt Pieter Raat biedt ook 

dagbestedingsactiviteiten op maat, 

voor senioren met dementie, Parkin-

son of andere aandoeningen, die zelf-

standig wonen in de wijk. Ook voor 

individuele begeleiding en (gespeciali-

seerde) thuiszorg en advies bent u bij 

ons aan het juiste adres. Meer weten 

hierover? Neem contact met ons op! 

Aanmelden
Voor een flink aantal welzijnsactivitei-

ten, geldt een maximum aantal deel-

nemers. U kunt uitsluitend deelnemen 

Beste lezer,

Het is volop winter! Bij Pieter Raat is het warm en gezellig! U bent van harte welkom bij de welzijnsactiviteiten in De Raatstede. We 
organiseren gevarieerde en hartverwarmende activiteiten voor bewoners van De Raatstede en voor senioren uit de wijk! Voor u dus.



als u zich vooraf aanmeldt. Dus wilt u 

zeker zijn van deelname? Reserveer 

dan snel bij team Welzijn, via tel. 072 – 

57 67 284 of mail naar welzijn@dprs.nl.  

Langskomen kan natuurlijk ook!  

Heel graag tot snel bij een van onze  

activiteiten! 

Team Welzijn De Raatstede 

NIEUWE OPENINGSTIJDEN RECEPTIE 
Goed om te weten: met ingang van 1 fe-

bruari is de receptie in De Raatstede op 

maandag tot en met vrijdag open van 

08.30 tot 15.00 uur. Na 15.00 uur kunnen 

bezoekers en leveranciers terecht bij 

de restaurantmedewerkers voor o.m. 

parkeerkaarten. 

KUNST IN DE RAATSTEDE: 
Exposities van Dick van der Lippe & Jan Hollenberg 
Wist u dat kunstenaars regelmatig exposeren in de algemene ruimtes van De 

Raatstede? Zo is er op dit moment in samenwerking met de Kunstkerk van 

Dijk en Waard een tentoonstelling met gevarieerd werk van Jan Hollenberg te 

zien op de eerste en tweede etage.  Op de begane grond exposeert Dick van der 

Lippe. Beide exposities zijn te zien tot juni en zeer de moeite van het bezichti-

ging waard! De kunstwerken zijn ook te koop. Wilt u de wisselexposities op de 

eerste en tweede etage bekijken, maak dan een afspraak met onze welzijnsme-

dewerkers. U bent van harte welkom om kunst te komen kijken!



WOENSDAG 1 FEBRUARI
10.15 - 10.45 Bewegen op muziek, staand of zittend aan  

 de reling of in het Atrium 

11.00 - 12.00 Skip-Bo, restaurant

14.30 - 16.00 Silent disco, restaurant, aanmelden bij  

 Welzijn 

16.00 - 17.00  Oecumenische kerkdienst, De Dijk

DONDERDAG 2 FEBRUARI
13.30 - 16.30 Rit Bus Thijs naar Westfriese omringdijk,  

 aanmelden bij Welzijn, € 6,-, vertrek vanuit  

 Atrium. De Westfriese Omringdijk is de  

 126 kilometer lange dijk rond het oude  

 zeekleilandschap van West-Friesland. De  

 dijk omringt de historische regio West- 

 Friesland en loopt via Enkhuizen,  

 Hoorn, Alkmaar, Schagen, Medemblik en  

 Enkhuizen. Heerhugowaard ligt prachtig  

 binnen deze dijk. Wist u dat de Omringdijk  

 de West-Friezen al sinds de 13e eeuw  

 beschermt tegen het water en de  

 verschillende gemeenten en landschappen  

 verbindt? Bovendien staat de Omringdijk  

 symbool voor de Westfriese identiteit,  

 die sterk is bepaald door de strijd tegen  

 het water en de Westfriese onafhankelijk- 

 heid in vroegere tijden. De dijk zelf is door  

 de eeuwen heen, opvallend goed bewaard  

 gebleven. Wilt u de Westfriese Omringdijk,  

 het kenmerkende landschap, de flora en  

 fauna met eigen ogen zien? Ga gezellig mee  

 met Bus Thijs! 

14.30 - 16.00 Creatief café: Bloempot-popje maken,  

 Atrium, aanmelden bij Welzijn, € 3,-

VRIJDAG 3 FEBRUARI
10.30 - 11.00 Bewegen op muziek, staan of zittend aan de  

 reling of in het Atrium 



14.00 - 16.00 Klaverjassen, restaurant

14.00 - 16.00 Beauty, De Tulp, € 1,-

ZATERDAG 4 FEBRUARI 
14.00 - 16.00 Biljarten, restaurant

14.30 - 16.00  Gouden Dagen- Muzikaal optreden van  
 Jaap & Nadia, aanmelden bij Welzijn, Atrium 

 Jaap & Nadia zijn een bekend duo: zij treden  

 al jaren op in verzorgingshuizen in Noord- 

 Holland. Samen brengen ze Nederlands-  

 en Engelstalige evergreens. Bekende en  

 minder bekende liedjes… Laat u verrassen…  

 Dit muziekoptreden wordt u aangeboden  

 door Gouden Dagen Heerhugowaard. 

16.00 - 17.00 Kerkdienst, De Dijk

18.30 - 20.30 Beeld en geluid muziekavond, restaurant

WESTFRIESE OMRINGDIJK
DONDERDAG 2 FEBRUARI 13.30 UUR - 16.30



ZONDAG 5 FEBRUARI
14.30 - 16.00 Filmmiddag, restaurant 

MAANDAG 6 FEBRUARI
10.30 - 11.00 Bewegen op muziek, staand of zittend aan  

 de reling of in het Atrium 

14.30 - 16.00 Vlotbruggen, restaurant

DINSDAG 7 FEBRUARI
10.30 - 11.30 Wil Does op de piano, restaurant

 Zing gerust mee!  

14.00 - 16.00 Biljarten, restaurant

14.30 - 16.00 Bean bag baseball, restaurant

14.30 - 16.00 Mannensoos, De Dijk, aanmelden bij Welzijn 

 Meer voor mannen! Alle mannen zijn van  

 harte welkom!

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! 

WOENSDAG 8 FEBRUARI
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, thema: Hollandse   

 gezelligheid, restaurant

19.00 - 20.30 ‘Heel Holland bakt’,  De Tulp, aanmelden bij  

 Welzijn, € 1,50. Er zijn handperen en  

 stoofperen, peren die je schilt of met schil  

 en al verorbert… Peren zijn lekker, gezond  

 en veelzijdig. Gewoon uit het vuistje of  

 verwerkt in een salade, warme maaltijd  

 of gebak. Tijdens ‘Heel Holland bakt’,  

 bereiden we Perengalettes, ofwel peren  

 in bladerdeeg! Met de gebakken peren  



'HEEL HOLLAND BAKT' 
WOENSDAG 8 FEBRUARI 19.00 - 20.30



 zitten, is in dit geval helemaal geen straf.  

 Integendeel, zo melden de medewerkers  

 van Welzijn. Dat wordt smullen!  

. 

DONDERDAG 9 FEBRUARI
10.30 - 11.30 Geheugenfitness, de Tulp

13.30 - 16.30 Bus Thijs rit naar Castricum/ Bakkum,  

 aanmelden bij Welzijn, € 6,-

14.30 - 16.00 Creatief café: Bloempot popje maken,  

 Atrium, aanmelden bij Welzijn, € 3,- 

15.00 - 16.00 Bijbelkring, De Dijk

VRIJDAG 10 FEBRUARI
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,- 
 

DE WAFELKAR
DINSDAG 14 FEBRUARI 10.00 - 12.00 



ZATERDAG 11 FEBRUARI
14.00 - 16.00 Biljarten, restaurant

18.30 - 20.30 Beeld en geluid muziekavond, restaurant

ZONDAG 12 FEBRUARI
14.30 - 16.00 Bingo, restaurant, €1,50 per ronde

MAANDAG 13 FEBRUARI
10.30 - 11.00 Bewegen op muziek, staand of zittend aan  

 de reling of in het Atrium 

14.30 - 16.00 Kegelen, restaurant

DINSDAG 14 FEBRUARI  
10.00 - 12.00 De Wafelkar, Atrium*    

 Love is in the air! Gouden Dagen   

 Heerhugowaard trakteert u op   

 Valentijnsdag op een heerlijke wafel met  

 slagroom en/ of warme kersen! Michel  

 Bijpost laat met zijn mooiste wafelkar en  

 verrukkelijke wafels de harten van menig  

 zoetekauw sneller kloppen… 

14.30 - 16.30 Wervelende bruidsmodeshow &  
 trouwplechtigheid, restaurant, aanmelden  

 bij Welzijn, € 2,-. Kom genieten van onze  

 wervelende bruidsmodeshow met  

 modellen en prachtige jurken! Aansluitend  

 vindt een trouwplechtigheid plaats door 

 onze eigen trouwambtenaar Frits Weel. Er 

 is koffie en thee met bruidsachtig lekkers  

 en u kunt een trouwfototentoonstelling  

 bezichtigen. Het wordt kortom een  

 Valentijnsdag om bij weg te dromen.

18.30 - 20.30 Muziekavond ‘Love Songs’, restaurant

 

WOENSDAG 15 FEBRUARI 
10.30 - 11.00 Bewegen op muziek, zittend of staand aan  

 de reling of in het Atrium 

11.00 - 12.00 Skip-Bo, restaurant



CARNAVALSVIERING
VRIJDAG 17 EN MAANDAG 20 FEBRUARI



14.30 - 16.00 Muziek aan tafel, thema: Carnavalsliedjes,  

 restaurant

17.00 - 18.00 Snackavond, aanmelden bij restaurant. Voor  

 externen kost een patatje met een snack € 4,-

DONDERDAG 16 FEBRUARI
10.30 - 11.30 Geheugen fitness, De Tulp

14.30 - 16.00 Wii Bowlen, restaurant  

VRIJDAG 17 FEBRUARI
10.30 - 11.00 Bewegen op muziek, staand of zittend aan  

 de reling of in het Atrium 

14.00 - 16.00 Klaverjassen, Atrium

14.30 - 16.00 Carnavalsvereniging De Groen Zwarte  
 Reigers: muziek & bingo, restaurant  

 Alaaf! Carnavalsvereniging De Groen 

 Zwarte Reigers verzorgt een gezellige  

 middag in het restaurant. Met veel muziek  

 een bingo en meer. Dus zet uw feestneus  

 op, geniet van de carnavalskrakers en doe  

 gezellig mee!  Als u het leuk vindt, mag u  

 natuurlijk ook verkleed komen. Graag  

 vooraf aanmelden bij team Welzijn. 

ZATERDAG 18 FEBRUARI
14.00 - 16.00 Biljarten, restaurant

15.00 - 16.30 Karaokemiddag, zingt u mee! restaurant

16.00 - 17.00 Kerkdienst, De Dijk

18.30 - 20.30 Beeld en geluid muziekavond, restaurant

ZONDAG 19 FEBRUARI
14.30 - 16.00 Filmmiddag, restaurant

MAANDAG 20 FEBRUARI 
10.30 - 11.00 Bewegen op muziek, staand of zittend aan  



 de reling of in het Atrium  

14.30 - 16.00 Carnavalsoptreden van het Muzikaal  
 gezelligheidskoor, restaurant, € 1,-    

 Er staat een paard in de gang,  

 Bloemetjesgordijn en Bij ons staat op de  

 keukendeur… Allemaal bekende carnavals- 

 krakers, die wellicht vanmiddag voorbij  

 komen. Komt u meezingen en swingen?  

 Gezellig! Heeft u nog een leuk verkleedpak?  

 Of hoedje in de kast liggen? Leef u uit! Het  

 feest kan beginnen, want wij zijn binnen…   

 Graag aanmelden bij team Welzijn.

DINSDAG 21 FEBRUARI
10.30 - 11.00 Bewegen met de Fietsjes voor de  
 Silverfit- tv, restaurant 
14.00 - 16.00 Biljarten, restaurant 

14.30 - 16.00 Bean bag baseball, 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!

WOENSDAG 22 FEBRUARI
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, thema: jaren 70, restaurant

18.30 - 20.30 Muziek 50’s rockavond, restaurant 

DONDERDAG 23 FEBRUARI
10.30 - 11.30 Geheugenfitness, De Tulp

13.30 - 16.30 Bus Thijs rit naar Hoorn, aanmelden bij  

 Welzijn, € 6,- 

14.30 - 16.00 Lezing Stichting D-Dog, restaurant  

 Bij Pieter Raat zamelen medewerkers  



 plastic doppen en deksels in voor het  

 opleiden van geleidehonden, assistentie- 

 honden, buddyhonden en detectiehonden.  

 Hoe dat precies in z’n werk gaat en hoe ook  

 u uw steentje of doppen kunt bijdragen,  

 vertelt Jan van der Borden van de stichting  

 D-Dog. Van der Borden wordt vergezeld door  

 een hulphond. Aanmelden bij team Welzijn. 

15.00 - 16.00 Bijbelkring, De Tulp

VRIJDAG 24 FEBRUARI
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 25 FEBRUARI
18.30 - 20.30 Beeld en geluid muziekavond, restaurant

LEZING STICHTING D-DOG
DONDERDAG 23 FEBRUARI 14.30 UUR - 16.00



ZONDAG 26 FEBRUARI
14.30 - 16.00 Filmmiddag, restaurant

MAANDAG 27 FEBRUARI
10.30 - 11.00 Bewegen op muziek, staand of zittend aan  

 de reling of in het Atrium

14.30 - 16.00 Kegelen, restaurant 

DINSDAG 28 FEBRUARI
10.30 - 11.00 WII Bowlen, restaurant

14.30 - 16.00 Spellenmarathon, 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 Voelbingo, restaurant, € 2,-

MAART
Maart roert zijn staart! Binnen en buiten staat van alles te 
gebeuren. Zo start onze wandelactiviteit weer en trekken 
we er natuurlijk op uit. 

Eigen rollator en rolstoel
Gaat u mee? En wilt u daarbij gebruikmaken van een rol-

stoel 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 Uitleenser-

vice Medipoint, telefoonnummer 088 – 10 20 100. 

Wellness -weken 
Om naar uit te kijken: van 13 tot en met 24 maart organi-

seert team Welzijn de wellness-weken. Activiteitenruimte 

De Tulp wordt omgetoverd tot een relax- en behandel-

ruimte. Zo staan onder meer klankschalensessies, yoga, 

stoelmassages en gezichtsbehandelingen op het pro-

gramma. Kijk snel in het overzicht!  



KEGELEN
MAANDAG 27 FEBRUARI 14.30 - 16.00



WOENSDAG 1 MAART
10.15 - 10.45 Bewegen op muziek, staand of zittend aan  

 de reling of in het Atrium  

11.00 - 12.00 Skip-Bo, restaurant 

14.30 - 16.00 Silent disco, Atrium   
 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. Uitsluitend na aanmelding  

 bij team Welzijn.

16.00 - 17.00  Oecumenische kerkdienst, De Dijk 

DONDERDAG 2 MAART
10.30 - 11.00 Geheugenfitness, De Tulp 

13.30 - 16.30 Rit Bus Thijs naar Petten, vertrek vanuit  

 het Atrium, aanmelden bij Welzijn, € 6,-  

14.30 - 16.00 Creatief café, Bloempot bewerken met  

 een afbeelding van een servet. Deze   

BUITEN WANDELEN
DINSDAG 7 MAART 10.15 



 leggen we erop en vernissen we.   

 € 2,50 aanmelden bij Welzijn.

VRIJDAG 3 MAART
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 4 MAART 
14.00 -16.00 Biljarten, restaurant 

15.00 - 16.30 Spellenmiddag, restaurant 

16.00 - 17.00 Kerkdienst, De Dijk 

18.30 - 20.30 Beeld en geluid muziekavond, restaurant  

ZONDAG 5 MAART
14.30 - 16.00 Filmmiddag, restaurant  

MAANDAG 6 MAART
10.30 - 11.00 Bewegen op muziek, staand of zittend aan  

 de reling of in het Atrium 

14.30 - 16.00 Vlotbruggen, restaurant 

DINSDAG 7 MAART
10.15 Buiten wandelen, verzamelen in het Atrium  

 We gaan gezellig op pad met een  

 welzijnsmedewerker en vrijwilligers. Na  

 afloop drinken we koffie/thee in het  

 restaurant. Zorgt voor warme kleding, uw  

 eigen rolstoel of rollator! Aanmelden bij  

 Welzijn.  

10.30 - 11.30 Wil Does piano-optreden, restaurant 

14.30 - 16.00 Mannensoos, De Dijk, aanmelden bij  

 Welzijn. Meer voor mannen! Alle mannen  

 zijn van harte welkom.  

14.30 - 16.00 Bean bag baseball, restaurant 

15.30 - 17.30 Samen koken, De Tulp, aanmelden bij  

 Welzijn, € 3,50 



EGMOND AAN ZEE
DONDERDAG 9 MAART, 13.30 - 16.30 UUR



 Helpt u mee met de (voor)bereiding van een  

 heerlijke maaltijd? En natuurlijk laten we  

 ons de maaltijd vervolgens heerlijk smaken! 

WOENSDAG 8 MAART
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, thema: Hollandse  

 gezelligheid, restaurant  

18.30 - 20.30 Swingavond, Atrium    

 Muziek aan en dansen maar! Met een  

 rollator, in een rolstoel; swing gezellig met  

 ons mee! Aanmelden bij Welzijn.  
. 

DONDERDAG 9 MAART
10.30 - 11.30 Geheugenfitness, De Tulp   

13.30 - 16.30 Rit Bus Thijs naar Egmond aan Zee,  € 6,-  

 Gaat u mee naar het ‘Derp’, zoals de  

 Egmonders zeggen? Even het zeetje kijken,  

 uitwaaien langs de boulevard en vuurtoren  

 Van Speijk? In welk jaargetijde u Egmond  

 ook bezoekt: deze badplaats is een absolute  

 parel langs de Noord-Hollandse kust.  

 Uitsluitend na aanmelding vooraf bij team  

 Welzijn. Vertrek vanuit het Atrium.  

14.30 - 16.00  Creatief café, bloempot bewerken,   

 aanmelden bij Welzijn, € 2,50 

 Met een bloempot, servet en een laagje  

 vernis maakt u tijdens dit creatieve café  

 een verrassend leuke, mooie creatie.   

 Nieuwsgierig? Ervaar het zelf! 

15.00 - 16.00 Bijbelkring, De Dijk 

VRIJDAG 10 MAART
10.00 - 12.00 Modeverkoop H&A mode, Atrium 

10.30 - 11.00 Bewegen op muziek, restaurant 



14.00 - 16.00 Klaverjassen, restaurant 

14.30 - 16.00 Verrassingsactiviteit, De Tulp 

 

ZATERDAG 11 MAART
14.00 - 16.00 Biljarten, restaurant 

14.30 - 16.00 Muziekoptreden van het koor Simpel  
 Hollands, o.l.v. Jan van Selm, restaurant 

18.30 - 20.30 Beeld en geluid muziekavond, restaurant  
 
 
ZONDAG 12 MAART
14.30 - 16.00 Bingo, restaurant,  € 1,50 per ronde 

  Beproef uw geluk en speel mee! 

MAANDAG 13 MAART
** Start wellness-weken **
10.30 - 11.30 Klankschalen-sessie, De Tulp, 30 minuten  

 per sessie, € 2,- 

 Maak kennis met klankschalen tijdens  

 deze sfeervolle klankschalensessies.   

 Klanken zijn van grote invloed op ons  

 leven: ze helpen ons te ontspannen en zijn  

 van invloed op ons welbevinden.  

 Nieuwsgierig? Ervaar het zelf! Luister, geef  

 u over en kom tot rust door de helende  

 klanken en trillingen. Aanmelden bij team  

 Welzijn.    

14.30 - 16.00 Ergotherapeut adviseert over het gebruik  
 van de rollator en uw houding, Atrium 

 Ergotherapeut Nienke Hulspas geeft uitleg  

 over het gebruik van de rollator. Met   

 heel veel nuttige tips en praktische   

 adviezen over uw houding en hoe u   

 optimaal gebruik maakt van de rollator.  

 Aanmelden bij team Welzijn. 



DINSDAG 14 MAART  
10.00 - 12.00 Manicure, De Tulp, aanmelden bij Welzijn,   

 € 2,-. Laat uw handen heerlijk verzorgen.
10.15 Buiten wandelen, verzamelen in het Atrium  

 We gaan gezellig op pad met een   

 welzijnsmedewerker en vrijwilligers. Na  

 afloop drinken we koffie/thee in het  

 restaurant. Zorgt voor warme kleding, uw  

 eigen rolstoel of rollator! Aanmelden bij  

 Welzijn.  

14.00 - 16.00 Biljarten, restaurant   
14.30 - 16.00 Ouderwets plaatjes draaien op de pick-up,  

 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 Pub quiz, restaurant   
 

SAMEN KOKEN
DINSDAG 15.30 - 17.30



WOENSDAG 15 MAART 
10.30 - 11.00 Stoelyoga, De Tulp, aanmelden bij Welzijn 

11.00 - 12.00 Skip-Bo, restaurant 

13.30 - 16.00 Gezichtsbehandeling, De Tulp, aanmelden  

 bij Welzijn, € 2,- 

14.30 - 16.00 Silent disco met ontspanningsmuziek,  

 Atrium, aanmelden bij Welzijn 

17.00 - 18.00 Snackavond, aanmelden bij restaurant. Voor  

 externen kost een patatje met snack € 4,00.   

DONDERDAG 16 MAART
10.30 - 11.30 Geheugen fitness, De Tulp 

13.30 - 16.30 Rit Bus Thijs naar Bakkum en Castricum,  

 vertrek vanuit het Atrium, aanmelden bij  

 Welzijn, € 5,- 

14.30 - 16.00 Luisterboek Story Telling, De Tulp   

 Heeft u al eens een luisterboek geprobeerd?  

 Er gaat wellicht een wereld voor u open!  

 Leun lekker achterover en laat u meevoeren  

 door het gesproken boek. Aanmelden bij  

 Welzijn.  

VRIJDAG 17 MAART 
** Nationale Pannenkoeken-dag **
10.30 - 11.00 Bewegen op muziek, staand of zittend aan  

 de reling in het Atrium  

12.30 - 13.00 Basisschool De Poolster bakt pannenkoeken 
 Leerlingen van groep 8 komen  

 pannenkoeken bakken bij ons! Wilt u  

 met poedersuiker, stroop of toch liever met  

 kaneel en appeltjes? Jummie! Deze  

 activiteit is gratis voor Raatstede-  

 bewoners. Voor wijkbewoners kost  

 deelname € 6,-. Aanmelden bij team  

 Welzijn.  

14.00 - 16.00 Klaverjassen, restaurant 

14.00 - 16.00 Make-up workshop & foto, De Tulp, € 2,50,- 
 Hoe ziet u er op uw mooist uit? Met een  



SILENT DISCO
WOENSDAG 1 MAART EN WOENSDAG 15 MAART 



 vleugje rouge, kleur oogschaduw of een  

 subtiele lipgloss? Tijdens deze make-up  

 workshop krijgt u tips en trucs! Na afloop  

 van de workshop wordt het resultaat  

 vastgelegd op de gevoelige plaat. 

ZATERDAG 18 MAART
14.00 - 16.00 Biljarten, restaurant 

15.00 - 16.30 Karaokemiddag, restaurant 

 Zing gezellig mee! De teksten verschijnen  

 op een groot beeld. 

16.00 - 17.00 Kerkdienst, De Dijk  

18.30 - 20.30 Muziekavond beeld en geluid, restaurant  

ZONDAG 19 MAART
14.30 - 16.00 Kleine bier- en wijn-proeverij met hapjes,  

 restaurant,  aanmelden bij Welzijn, € 5,- 
BILJARTEN
DIVERSE DATA IN FEBRUARI EN MAART 



MAANDAG 20 MAART 
10.30 - 11.30 Klankschalen-sessie, De Tulp, 30 minuten  

 per sessie, € 2,-.  Kom tot rust door de  

 helende klanken en trillingen. Aanmelden  

 bij team Welzijn.   

14.30 - 16.00 Sjoelen, restaurant  

DINSDAG 21 MAART
10.15 Buiten wandelen, verzamelen in het Atrium   

 We gaan gezellig op pad met een   

 welzijnsmedewerker en vrijwilligers. Na  

 afloop drinken we koffie/thee in het  

 restaurant. Zorgt voor warme kleding, uw  

 eigen rolstoel of rollator! Aanmelden bij  

 Welzijn.  

10.15 - 12.00 Stoelmassage, De Tulp, € 1,50 per 10 minuten 

 Terwijl u in de stoel zit, krijgt u van Kirsten  

 Zwart of collega’s een rug-, nek- en  

 schoudermassage. Een weldaad! Uitsluitend  

 na aanmelding vooraf bij team Welzijn. 

13.30 - 15.00 Stoelmassage, De Tulp, € 1,50 per 10 minuten

 Kirsten Zwart of collega’s geven u,  

 terwijl u zit in een stoel een heerlijke rug-,  

 nek- en schoudermassage. Uitsluitend na  

 aanmelding vooraf bij team Welzijn. 

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! 

 

WOENSDAG 22 MAART
10.30 - 11.00 Stoelyoga, De Tulp, aanmelden bij Welzijn 
11.00 - 12.00 Skip-Bo, restaurant 

14.30 - 16.00 Muziek aan tafel, thema: mindfulness,  

 restaurant 

18.30 - 20.30 ‘Heel Holland bakt’, De Tulp, aanmelden bij  

 Welzijn, € 1,50  



 Wat we gaan bakken, blijft nog even een  

 verrassing! Het wordt zeker smullen geblazen! 

DONDERDAG 23 MAART
10.30 - 11.30 Geheugenfitness, De Tulp 

14.30 - 16.00 Schilderworkshop   
 van de Kunstkerk,   

 Atrium. Pieter Raat   

 werkt actief  

 samen met de  

 Kunstkerk in Heerhugowaard.  

 Regelmatig zorgen zij dat kunstenaars  

 hun werk exposeren in de algemene  

 ruimtes op onze verschillende locaties.  

 Deze schilderworkshop wordt aangeboden  

 en begeleid door De Kunstkerk. Creativiteit  

 gegarandeerd! Voor deelname graag  

 aanmelden bij team Welzijn. 

15.00 - 16.00 Bijbelkring, De Tulp 

VRIJDAG 24 MAART
10.30 - 11.00 Bewegen op muziek, staand of zittend in het  

 Atrium of aan de reling  

14.00 - 16.00 Klaverjassen, restaurant 

14.00 - 16.00 Beauty: nagels, De Tulp, € 1,-  

 

ZATERDAG 25 MAART
14.00 - 16.00 Biljarten, restaurant 

18.30 - 20.30 Muziekavond Beeld en Geluid, restaurant 

ZONDAG 26 MAART
14.30 - 16.00 Filmmiddag, restaurant  

MAANDAG 27 MAART
10.30 - 11.00 Bewegen op muziek, staand of zittend aan  

 de reling of in het Atrium 

14.30 - 16.00 Kegelen, restaurant 



DINSDAG 28 MAART
10.15 Buiten wandelen, verzamelen in het Atrium  

 We gaan gezellig op pad met een welzijns- 

 medewerker en vrijwilligers. Na afloop  

 drinken we koffie/thee in het restaurant.  

 Zorgt voor warme kleding, uw eigen rolstoel  

 of rollator! Aanmelden bij Welzijn.  

14.00 - 16.00 Biljarten, restaurant 

14.30 - 16.00 Bewegen met onze fietsjes voor de Silverfit  
 tv, 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 Raad een lied of niet, restaurant 

WOENSDAG 29 MAART
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 het Vriendinnenkoor,  

 Atrium. Marieke, Femmy en Deborah  

 maken er met u een bijzonder muzikale  

 middag van! Aanmelden bij Welzijn. 
 
 

DONDERDAG 30 MAART
10.30 - 11.00 Geheugenfitness, De Tulp 
13.30 - 16.30 Rit Bus Thijs Rondje Noord-Holland,  

 Atrium, aanmelden bij Welzijn, € 6,-  

14.30 - 16.00 WII-Bowlen, Atrium 

VRIJDAG 31 MAART 
10.30 - 11.00 Bewegen op muziek, staan of zittend aan 

 de reling of in het Atrium  

14.00 - 16.00 Klaverjassen, restaurant 
14.00 - 16.00 Beauty, De Tulp, € 1,- 
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