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ACTIVITEITENPROGRAMMA IN 
WIJKCENTRUM ARBORETUM

Beste buurtbewoner,

Het is voorjaar! En hoe! Heeft u ook de voorjaarskriebels? Wij van team Welzijn 
hebben zin om samen in beweging te komen en leuke dingen te doen met elkaar. 
Met u dus! Onze welzijnsmedewerkers bieden de komende tijd weer allerlei activi-
teiten aan voor senioren uit de buurt. Schuift u gezellig aan?  

U bent van harte welkom bij onze ac-

tiviteiten in wijkcentrum Arboretum! 

We organiseren (twee)wekelijkse ac-

tiviteiten en meer. Denk aan samen 

bewegen, iets maken tijdens onze 

creatieve activiteiten, genieten van 

een lekkere maaltijd, muziek en… Wat 

er precies op het programma staat, 

dat leest u in dit activiteitenboekje. 

Daarnaast starten we binnenkort met 

nieuwe activiteiten en organiseren 

we soms spontaan ‘iets’ leuks, zoals 

een muziekoptreden, spelactiviteit of 

workshop. Hou dus onze mededelin-

genborden en onze facebook-pagina 

(@depieterraatstichting) goed in de 

gaten of wandel regelmatig binnen. 

Welzijnsactiviteiten en 
dagbestedingsprogramma 
Pieter Raat biedt in wijkcentrum Ar-

boretum welzijnsactiviteiten voor 

senioren uit de wijk en een gevari-

eerd dagbestedingsprogramma voor 

senioren met beginnende of gevor-

derde dementie, Parkinson en/of an-

dere aandoeningen. Wilt u meer we-

ten over onze welzijnsactiviteiten of 

ons gevarieerde dagbestedingspro-

gramma met activiteiten voor speci-

fieke doelgroepen? Neem dan vrijblij-

vend contact met ons op! 



Heeft u een wens?
Ook Gouden Dagen Heerhugowaard 

heeft een aantal prachtige activitei-

ten en uitstapjes voor u in petto. Wilt u 

deelnemen? Meldt u zich dan snel aan. 

En u weet het: heeft u een wens? Schrijf 

deze op een Gouden Dagen Wenskaart 

(verkrijgbaar bij de welzijnsmedewer-

kers) en hang ‘m op in de wensboom 

in het Arboretum. Wie weet gaat uw 

wens binnenkort in vervulling!

Deelnemen? Eerst aanmelden!
Wilt u meedoen aan een activiteit? Ge-

zellig! Voor sommige activiteiten is 

een beperkt aantal plaatsen beschik-

baar. Om teleurstelling te voorkomen, 

is deelname aan activiteiten moge-

lijk na aanmelding vooraf. Wilt u meer 

weten of uw plekje reserveren? Bel 

PIN- betalingen 
Goed om te weten: in wijkcentrum Arboretum en bij de andere locaties van 

Pieter Raat kunt u uitsluitend 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.

dan van maandag tot en met donder-

dag 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 verrukkelijk voorjaar 

en zien u graag snel bij een van onze 

activiteiten in het Arboretum! 

Team Welzijn Arboretum



ELKE DINSDAG 14.00 - 14.45 UUR  
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 & WOENSDAG  
VAN DE MAAND, 13.30 - 16.00 UUR 
EROP UIT MET BUS THIJS - € 6,- 
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 wijksenioren 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 telefoonnummer 06- 10 92 73 28. 

ELKE WOENSDAG, 10.00 - 11.30 UUR 
HANDWERKCAFÉ
Houdt u ook zo van borduren, haken of breien? Neem uw 

creatie-in-wording mee naar de handwerkclub bij wijk-

centrum 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, tas of een 

kussenhoes. Tijdens het handwerkcafé kan het allemaal! De 

gezelligheid en het samen zijn, staan hierbij centraal. Leuke 

bijkomstigheid: handwerken bevordert de fijne motoriek.

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN



ELKE LAATSTE WOENSDAG VAN DE 
MAAND, 19.30 - 21.00 UUR
BINGO - € 1,50 PER RONDE    
En bingo! 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 
De paden op, de lanen in! Wandelen is goed voor lichaam 

en geest! Trek uw wandelschoenen aan en loop gezellig 

mee! Elke week wandelt een groepje een uurtje door 

Heerhugowaard. Verzamel- en startpunt is basisschool 

De Boomladder, Rozenlaan 6. Na een heerlijke wandeling 

drinkt het gezelschap een welverdiend kopje koffie of thee 

bij wijkcentrum Arboretum.

BINGO!
ELKE LAATSTE WOENSDAG VAN DE MAAND 

VAN 19.30 - 21.00 uur



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 - € 5,- 
Muziekliefhebbers en badkamerzangers opgelet! Elke 

vrijdag kunt u samen zingen in het 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 zich 

snel aan om vrijblijvend kennis te maken en mee te 

zingen.  Deelname kost € 5,- per keer. Contant te betalen 

aan de dirigent.



FIT & VITAAL
ELKE DONDERDAG 09.45 - 10.15 UUR



ELKE VRIJDAG, 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.

N.B. het sjoelen vervalt op vrijdag 5 mei en vrijdag 19 mei.

ELKE ZATERDAG, 10.00 - 11.30 UUR  
KOFFIEOCHTEND 
Gezellig met buurtbewoners een kopje koffie drinken en 

even bijkletsen! Een goed begin van het weekend!  

SJOELEN
ELKE VRIJDAG 13.30 -  15.00 UUR 



MAANDAG 3 APRIL  
14.30 - 16.00 Lezing Hoedenmuseum: Zet ‘m op! 
 Mevrouw Wil Gorter verzamelt al 20 jaar  

 hoeden, hoedenspelden en alles wat  

 met hoeden te maken heeft. Haar  

 hoedenverzameling bestaat uit zo’n 400  

 exemplaren en is te zien in het  

 hoedenmuseum Zet 'm op in Andijk.  

 Maandag 3 april neemt Wil een deel  

 van haar verzameling mee naar het  

 Arboretum. Op aanstekelijke wijze vertelt  

 ze van alles over hoeden en meer…  

 Interessante weetjes, grappige anekdotes,  

 spreekwoorden, liedjes… Het belooft een  

 interessante en gezellige middag te worden.   

 Heeft u nog een fraaie hoed of bijzondere  

 pet in huis? Zet ‘m op tijdens de lezing/  

 voorstelling van Wil Gorter! Zet u uw hoedje  

 op, zetten wij een stoel voor u klaar! N.B. De  

 zaal in het wijkcentrum opent om 14.00 uur,  

 de lezing start om 14.30 uur.

WOENSDAG 12 APRIL 
19.00 - 21.30  Spelavond: Keezen 
 Het spel Keezen, een combinatie tussen  

 Mens-erger-je- niet en het kaartspel Pesten,  

 is al generatielang zeer populair in West- 

 Friesland en ver daarbuiten. Het spel wordt  

 gespeeld met een bord en kaarten.  

 Gezelligheid gegarandeerd. Doet u  

 mee?  Als de deelnemers net zo enthousiast  

 zijn als de welzijnsmedewerkers, dan keert  

 dit spel vaker terug op het programma. 

UITGELICHTE ACTIVITEITEN



SILENT DISCO
ZONDAG 30 APRIL  14.30 - 16.00 UUR



 N.B. het wijkcentrum opent om 18.45 uur, het  

 Keezen start om 19.00 uur.

DONDERDAG 13 APRIL
12.30 - 13.30  Lunch: broodje hamburger - € 6,50 
 Er gaat niets boven een heerlijke hamburger  

 op z’n tijd! Over de herkomst van dit broodje  

 met vlees, doen mooie verhalen de ronde.  

 Zo zouden Duitse zeelieden ronde schijven  

 tartaarvlees voor het eerst vanuit de  

 Oostzeehavens naar Hamburg hebben  

 meegebracht. Daar werd het vlees al snel  

 op grote schaal geproduceerd en uitgevoerd.  

 Emigranten uit Hamburg namen de  

 vleesschijven op hun beurt mee naar de  

 Verenigde Staten, waar dit vleesgerecht  

 enorm in de smaak viel. Rond het eind  

 van de vorige eeuw werd daar gesproken  

 van hamburger beefsteak, dat later werd  

 afgekort tot hamburger. Hoe dan ook, in  

 wijkcentrum Arboretum serveren we u  

 graag een knapperig broodje hamburger  

 van varkensvlees met een glaasje melk  

 of karnemelk. De hamburger wordt  

 geserveerd met sla, hamburgersaus en  

 indien gewenst met tomaat, een plakje kaas  

 en gebakken ui. Liever een vegetarische  

 hamburger? Geef dat door bij uw  

 reservering.  

 De lunch kost € 6,50 per persoon. Deelname  

 is uitsluitend mogelijk na aanmelding  

 vooraf via 06 - 83 25 14 17 of via  

 a.welzijn@dprs.nl.  

VRIJDAG 14 APRIL  
10.30 - 12.00  Koffieconcert van het Tamarixkoor
 Ons eigen Tamarixkoor treedt voor u op! Dit  



 koor repeteert elke vrijdag in wijkcentrum  

 het Arboretum en biedt nu een koffieconcert  

 aan voor senioren en wijkbewoners. Schuif  

 gezellig aan!  

 

DONDERDAG 20 APRIL 
17.00 - 19.00  Diner: Oosterse maaltijd -  € 15,- 
 Houdt u ook zo van de Aziatische keuken?  

 Zorg dan dat u er bij bent tijdens deze  

 maaltijd! Als voorafje wordt een kruidige  

 kerriesoep geserveerd, vervolgens kunt u  

 smullen van bami goreng, babi pangang,  

 atjar en kroepoek. Qîng xiângyòng! 

 

 Uitsluitend na aanmelding voor 13 april via  

 tel. 06 – 83 25 14 17 of via a.welzijn@dprs.nl  

 

 Bovengenoemde prijs is inclusief één  

 drankconsumptie. 

ZONDAG 30 APRIL 
14.30 - 16.00 Silent disco
 Zin om een middagje uit uw bol te gaan op  

 uw favoriete muziek? Kom kennismaken  

 met het nieuwe koptelefoonfeest tijdens  

 de silent disco in het Arboretum! Iedereen  

 krijgt een eigen koptelefoon met muziek.  

 Zo kunt u zittend of staand genieten van  

 en bewegen op de muziek. Aanmelden bij  

 welzijn. De silent disco wordt mede  

 mogelijk gemaakt door Gouden Dagen  

 Heerhugowaard. Uitsluitend na aanmelding  

 vooraf via tel. 06 – 83 25 14 17 of via  

 a.welzijn@dprs.nl ! Max. 30 deelnemers.   

MAANDAG 8 MEI  
14.30 - 16.00 Muziekoptreden Jaap & Nadia
 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…  U bent van harte welkom na  

 aanmelding vooraf bij team Welzijn. Dit  

 muziekoptreden wordt u aangeboden door  

 Gouden Dagen Heerhugowaard.  N.B. het  

 wijkcentrum opent om 14.00 uur, het   

 optreden start om 14.30 uur. 

 

WOENSDAG 10 MEI  
19.00 - 21.30 Spelavond: Keezen
 Dit Oudhollandse bordspel voor twee   

 tot maximaal acht personen kan worden  

 omschreven als een combinatie van mens- 

 erger-je-niet en pesten. Naast een beetje  

 tactisch inzicht, speelt ook geluk met de  

 speelkaarten een belangrijke rol. Speel  

 gezellig mee! N.B. het wijkcentrum opent  

 om 18.45 uur, het Keezen start om 19.00 uur.

MUZIEK: JAAP & NADIA 
MAANDAG 8 MEI 14.30 - 16.00 UUR



LUNCH: 
CLUB SANDWICH
DONDERDAG 11 MEI 12.30 - 13.30 UUR

DONDERDAG 11 MEI 
12.30 - 13.30 Lunch: Club sandwich - € 7,50  
 Neem verschillende laagjes brood en  

 soorten beleg, geserveerd op een prikker  

 met naturel chips ernaast… Dát is een  

 club sandwich. Volgens de culinaire  

 geschiedkundigen stamt het broodje  

 uit 1894 en is ‘club’ de logische afkorting  

 voor chicken & lettuce under bacon.  

 Tegenwoordig is club sandwich in  

 verschillende varianten verkrijgbaar.  

 Benieuwd naar de Arboretum-variant met  

 chicken en bacon? Laat u verrassen.  

 Deelname aan de lunch kost € 7,50 per  

 persoon en is uitsluitend mogelijk na  

 aanmelding vooraf via 06 – 83 25 14 17 of via  

 a.welzijn@dprs.nl 



ZATERDAG 13 MEI 
10.00 - 12.00 Modehuis Marionmode
 Bent u op zoek naar een kleurrijke,

 voorjaarsoutfit? Kom langs bij modeverkoop 

 van Marionmode en steek uzelf in het nieuw.

DONDERDAG 18 MEI   
17.00 - 19.00  Diner: Italiaanse maaltijd - € 15,- 

 Kom in Italiaans sferen en schuif aan voor  

 een champignonsoep, spaghetti met  

 Milanese saus en een zonnige tomaten- 

 salade. Deelname is uitsluitend mogelijk na  

 aanmelding vooraf via 06 – 83 25 14 17 of via  

 a.welzijn@dprs.nl 

 

DONDERDAG 25 MEI  
12.30 - 13.30   Lunch: Hartige taart - € 5,-
 De hartige taart, ook wel quiche of plaattaart  

 genoemd, is een open hartige taart, meestal  

 gemaakt met een zanddeegbodem van  

 bloem, water en boter. De vulling bestaat  

 uit een verrukkelijke, luchtig opgeklopte mix  

 van eieren en room. Hier worden groenten,  

 vlees of vis aan toegevoegd. Bij ons buffet  

 kunt u kiezen uit verschillende taarten, met  

 onder meer broccoli, prei, ham etc.

 

 Deelname aan de lunch kost € 5,- per  

 persoon en is uitsluitend mogelijk na  

 aanmelding vooraf via 06 - 83 25 14 17 of via  

 a.welzijn@dprs.nl

 

DINSDAG 30 MEI - GESLOTEN  
Gehele dag Wijkcentrum Arboretum is gesloten voor  

 wijkbewoners. Welzijnsmedewerkers zijn  

 op pad met cliënten van de dagbesteding.   



ZATERDAG 3 JUNI
14.30 - 16.00  Muziekoptreden Koor Simpel Hollands
 o.l.v. Jan van Zelm
 Kom genieten van gouwe oude Hollandse  

 hits. Dit koor brengt uitsluitend Hollandse  

 liedjes ten  gehore. Een feest van  

 herkenning!

DINSDAG 6 JUNI 
10.30 - 12.00  Nostalgische voorstelling:  
 stappen in het verleden
 Weet u het nog? De Huishoudbeurs in de  

 jaren 50, de hete zomers in het midden  

 van de jaren 70 en de spelletjes die u  

 vroeger speelde op het schoolplein? Maak  

 u op voor een reis terug in de tijd. Historing  

 geeft in heel Nederland nostalgische  

 voorstellingen, waarbij de aanwezigen  

 zo’n anderhalf uur lang worden getrakteerd  

 op beelden en geluiden uit de jaren 20 tot  

 en met de jaren 80. Muziek van toen,  

 oude fragmenten uit radio- en  

 televisieprogramma's, nieuwsflitsen van  

 NOS en Polygoon en oud lokaal  

 beeldmateriaal vormen de basis voor deze  

 interactieve voorstelling, waarin actief  

 herinneringen worden opgehaald.  We  

 stappen samen door het verleden… 

 N.B. de zaal is open vanaf 10.00 uur, deze  

 activiteit start om 10.30 uur. 

 

WOENSDAG 7 JUNI  
19.00 - 21.30  Spelavond: Keezen
  Het spel Keezen, een combinatie tussen  

 Mens-erger-je-niet en het kaartspel Pesten,  

 is zeer populair in West-Friesland en ver  

 daarbuiten. Het spel wordt gespeeld met  



STAPPEN IN HET VERLEDEN
DONDERDAG 6 JUNI 10.30 - 12.00 UUR



MODESHOW & 
MODEVERKOOP
MAANDAG 19 JUNI 13.30 - 16.30



 een bord en kaarten. Gezelligheid  

 gegarandeerd. Doet u mee?  N.B. het  

 wijkcentrum opent om 18.45 uur, het Keezen  

 start om 19.00 uur.

DONDERDAG 8 JUNI   
12.30 - 13.30  Lunch: Kippensoep met stokbrood - € 5,-
 Een rijkgevulde kippensoep, is altijd goed!  

 Heeft u zin in een lekkere lunch, met soep,  

 stokbrood en een glas melk of karnemelk?  

 Schuif dan gezellig aan. De lunch kost  

 € 5,- per persoon. Deelname is uitsluitend  

 mogelijk na aanmelding vooraf via 

 06- 83 25 14 17 of via a.welzijn@dprs.nl. 

MAANDAG 19 JUNI  
13.30 - 16.30   Modeshow & modeverkoop  
 Zin in inspiratie voor uw nieuwe garderobe?  

 Bezoek de modeshow van Charmilla  

 Boutique, kijk uw ogen uit en sla na  

 afloop van de show uw slag. Leuke  

 damesmode, tot en met maat 58 voor  

 een prima prijs! 

DONDERDAG 22 JUNI 
12.30 - 13.30  Lunch: pastasalade met 
 stokbrood - € 6,50
 Het is lente! Daar stemmen we  

 onze lunch op af. Licht, luchtig en  

 voedzaam! De lentepasta is  

 een groene pasta met asperges en  

 erwtjes in een romige pestosaus.  

 Heerlijk fris! De pasta wordt koud  

 geserveerd.  De lunch kost € 6,50  

 per persoon. Deelname is uitsluitend  

 mogelijk na aanmelding vooraf via  

 06-83 25 14 17 of via a.welzijn@dprs.nl. 



ZATERDAG 24 JUNI
10.00 - 11.30   Boekenmarkt & koffie-ochtend
 Op zoek naar een leuk boek voor een mooi  

 prijsje? Snuffel eens rond tijdens onze 

 boekenmarkt… En wie weet vindt u hier die  

 roman, thriller, dat kinderboek voor uw  

 kleinkind, of dat kook- of tuinboek waar u al  

 langer naar op zoek was… Alle boeken  

 kosten € 1,- en de opbrengst van deze  

 boekenmarkt komt ten goede aan nieuwe  

 welzijnsactiviteiten en uitstapjes voor  

 senioren van de dagbesteding. 

 Of u nu net bent komen wonen in de buurt  

 of u er al jarenlang woont: kom langs en leer  

 uw buren (beter) kennen! U bent welkom 

 voor een bezoek aan de boekenmarkt, een  

 kopje koffie of thee en een gezellig praatje 

 met de buren en welzijnsmedewerker.  

 Gratis en vrijblijvend! 

 

 Heeft u zelf boeken die u wilt aanbieden?  

 Neem dan even contact op met onze   

 welzijnsmedewerker.

DONDERDAG 29 JUNI  
17.00 - 19.00  Diner: Zomer rodekool, aardappelpuree,  
 stooflapje in jus & dessert- € 15,- 
 Proef de zomert met rode kool! Wie rode  

 kool vooral in de herfst of winter eet, zal  

 verrast zijn door deze zomerse en  

 smakelijke variant! Meldt u zich snel aan!  

 Het diner, inclusief het dessert  

 (griesmeelpudding met bessensaus) kost  

 € 15,- per persoon. Graag aanmelden voor 22  

 juni via telefoonnummer 06- 83 25 14 17 of  

 via a.welzijn@dprs.nl.



BOEKENMARKT EN 
KOFFIEOCHTEND

ZATERDAG 24 JUNI 10.00 - 11.30 UUR



THUISZORG & WIJK-
VERPLEEGKUNDIGEN
ARBORETUM
TELEFONISCH SPREEKUUR (ZIE KADER)



SPELAVOND: KEEZEN
WOENSDAG 12 APRIL & 10 MEI - 19.00 - 21.30 UUR

GOED OM TE WETEN! 

Heeft u of uw naaste (gespecialiseerde) 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. 



Wijkcentrum Arboretum
Tamarixplantsoen 1

1702 JA Heerhugowaard

M 06 - 83 25 14 17

welzijn@dprs.nl / www.dprs.nl 

‘’Heerlijk vind ik het om deel te 
nemen aan de welzijnsactiviteiten 

in het Arboretum voor senioren 
uit de wijk. Het is fijn om onder de 
mensen te zijn en samen iets te 
ondernemen. Ik kijk er echt naar 
uit en kan het alle senioren van 

harte aanbevelen.’’ 


