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ACTIVITEITENPROGRAMMA IN DE RAATSTEDE

Wat dacht u van een uitstapje met de 

bloembollenboemel bij het Land van 

Fluwel? Koningsdag, muziekoptredens, 

kunstpresentaties, creatieve activitei-

ten, een lezing over ouderwets koek- en 

snoepgoed en samen bewegen? U bent 

van harte welkom bij onze activiteiten 

in De Raatstede! 

Welzijnsactiviteiten en 
dagbestedingsprogramma 
Naast een uitgebreid welzijnspro-

gramma, biedt Pieter Raat ook dagbe-

stedingsactiviteiten op maat, voor se-

nioren met beginnende of gevorderde 

dementie, Parkinson en/of andere aan-

doeningen, die zelfstandig wonen in de 

wijk. Ook voor individuele begeleiding 

en (gespecialiseerde) thuiszorg en ad-

vies bent u bij ons aan het juiste adres. 

We helpen u graag zo zelfredzaam mo-

gelijk te zijn en te blijven! Wilt u meer 

weten hierover? Neem dan vrijblijvend 

contact met ons op! 

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

zellig! Voor een flink aantal welzijnsac-

tiviteiten, geldt een maximum aantal 

deelnemers. 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!

We wensen u een verrukkelijk voorjaar 

en zien u graag snel bij een van onze 

activiteiten!

Team Welzijn De Raatstede

Het is voorjaar! En hoe! Heeft u ook de lentekriebels? 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 activiteiten aan voor bewo-
ners van De Raatstede en voor senioren uit de wijk. 

Beste lezer,



Erop uit? 
Neem uw eigen rolstoel/ rollator mee! 
Regelmatig organiseert team Welzijn 

activiteiten en uitjes voor cliënten en 

senioren uit de wijk. Wilt u daarbij ge-

bruikmaken van een rolstoel of rollator 

en bezit u deze zelf niet? Dan vragen wij 

u en/ of uw naaste(n) vriendelijk, doch 

dringend, om daar zelf voor te zorgen. 

Zonder eigen rolstoel of rollator is deel-

name helaas niet mogelijk. 

U kunt een rolstoel, rollator en an-

dere hulpmiddelen aanvragen en hu-

ren bij Uitleenservice Medipoint, via  

telefoonnummer 088 – 10 20 100. Of kijk 

op www.medipoint.nl.  

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! 



ZATERDAG 1 APRIL
14.00 - 16.00 Biljarten, restaurant 

15.00 - 16.00 Spellenmiddag, De Tulp  
16.00 - 17.00 Kerkdienst, De Dijk 

18.30 - 20.30 Beeld en geluid muziekavond, restaurant 

MAANDAG 3 APRIL
10.30 - 11.00 Bewegen op muziek, staand of zittend aan  

 de reling of in het Atrium  

14.30 - 16.00 Vlotbruggen, restaurant 

 

DINSDAG 4 APRIL 
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 Atrium.  

 Zorg voor warme kleding, en indien nodig  

 voor uw eigen rolstoel of rollator! U kunt  

HEEFT U 
EEN WENS?
Ook Gouden Dagen Heerhugowaard heeft dit voor-
jaar weer een aantal prachtige activiteiten en uit-
stapjes 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 (ver-
krijgbaar bij de welzijnsmedewerkers) en hang ‘m 
op in de wensboom in het Atrium. Wie weet gaat uw 
wens binnenkort in vervulling!



 een rolstoel/ rollator aanvragen en huren bij  

 Uitleenservice Medipoint, via  

 telefoonnummer 088 – 10 20 100 of via 

 www.medipoint.nl. Uitsluitend na   

 aanmelding vooraf bij team Welzijn.   
14.00 - 16.00 Biljarten, restaurant 

14.30 - 16.00 Bean bag baseball, 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 5 APRIL
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: musicalhits,  

 restaurant  

SPELLENMIDDAG
ZATERDAG 1 APRIL 15.00 UUR



16.00 - 17.00  Oecumenische kerkdienst, De Dijk  
19.00 - 20.30 Gedichtenavond met dichter 
 Aloysius Klepper, restaurant  

 Geen seizoen inspirerender dan de lente!  

 Logisch dat deze gedichtenavond in  

 het teken staat van het voorjaar. Aloysius  

 draagt voor, inspireert en daagt u uit…  

 Neemt u uw eigen gedicht en/of  

 poëziealbum mee? We maken er een  

 gezellige, creatieve en inspirerende  

 bijeenkomst van… Aanmelden bij team  

 Welzijn. 

 

DONDERDAG 6 APRIL
10.30 - 11.30 Geheugenfitness, De Tulp 

13.30 - 16.30 Bus Thijs rit naar Den Oever, € 6,- 

 Gaat u mee met Bus Thijs? Het dorp Den  

 Oever ligt aan het zuidwestelijke uiteinde  

 van de Afsluitdijk en staat vooral bekend  

om z’n garnalenvisserij, de grote haven en de vele 

gezellige cafés en restaurants. Wist u dat Den Oever na 

Hippolytushoef het op één na grootste dorp was op het 

voormalige eiland Wieringen? De naam van het dorp 

verwijst naar de tijd waarin de Waddenzee ontstond. 

Toen lag alleen het oostelijk deel van dit dorp aan het 

open water, de oever. Later, toen Waddenzee en Zuiderzee 

grote open watergebieden werden, is Den Oever lange tijd 

half wad en open water geweest. In de 14e en 15 e eeuw 

verschoof de oever geleidelijk en ontstond een aantal 

kleine kernen, waaronder Den Oever. Afijn, de rit ernaar 

toe is minstens zo de moeite waard als het bezoek aan de 

plaats Den Oever zelf. Uitsluitend na aanmelding vooraf bij 

team Welzijn. Vertrek vanuit het Atrium. 

14.30 - 16.00 Creatief café: Paasei placemat borduren,  

 Atrium, aanmelden bij Welzijn, € 2,50  

15.00 - 16.00 Bijbelkring, De Dijk 



BUS THIJS NAAR DEN OEVER
DONDERDAG 6 APRIL 13.30 UUR



VRIJDAG 7 APRIL
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,-  

ZATERDAG 8 APRIL
14.00 - 16.00 Biljarten, restaurant 

15.00 - 16.00 Karaoke op groot scherm, restaurant 

 Zing gezellig mee! De teksten verschijnen  

 op een groot beeld. En natuurlijk kunt u ook  

 uw eigen favoriete nummer aanvragen! 

18.30 - 20.30 Beeld en geluid muziekavond, restaurant 

ZONDAG 9 APRIL - EERSTE paaSdag
09.30 - 11.00 Paasontbijt, restaurant  

 Wat staat er op het Paasmenu vandaag? Dat  

 is de hamvraag! Komt u in het restaurant  

BLOEMBOLLEN BOEMEL
DINSDAG 11 APRIL / DINSDAG 18 APRIL



DINSDAG 11 APRIL
10.15 Buiten wandelen, verzamelen in het Atrium   

10.30 - 16.30 Uitstapje naar het Land van Fluwel & rit  
 met de Bloembollenboemel, € 10,-  

 N.B. Uitsluitend voor Raatstede-bewoners  

 van  Basiszorg 1 & 2 

 Gaat u gezellig mee aan de boemel?  Met  

 Gouden Dagen Heerhugowaard?  

 Dit dagje uit brengt u naar het Land van  

 Fluwel in Sint Maartenszee. Na aankomst  

 starten we met een lunch. Vervolgens  

 maakt u met de ‘bloembollenboemel’ een  

 unieke tocht langs prachtig bloeiende  

 voorjaarsbloeiers en bollenvelden. Een gids  

 vertelt allerlei wetenswaardigheden.  

 Inclusief vervoer, koffie, thee en lekkers en  

 een verzorgde lunch.  Uitsluitend na  

 aanmelding en betaling vooraf bij team  

 Welzijn. Wees er snel bij, want vol = vol!   

 Kijk voor meer data verderop in dit boekje! 

 genieten van een overheerlijk paasontbijt?  

 U mag twee gasten meenemen. Deelname  

 is voor Raatstede-bewoners gratis, voor  

 externen kost deelname € 7,50. Uitsluitend  

 na aanmelding vooraf in het restaurant. 

 Vol = vol. Inloop vanaf 9.00 uur.  
14.30 - 16.00 Bingo, restaurant, € 1,50 per ronde 

 

MAANDAG 10 APRIL - TwEEdE paaSdag
14.30 - 16.00 Mini high tea met een quiz, restaurant, € 5,-  

 Schuif aan voor een gezellige quiz met  

 allerlei voorjaarsvragen en laat u vervolgens  

 trakteren op een heerlijke high tea en zalige  

 mini hapjes. Uitsluitend na aanmelding  

 vooraf bij team Welzijn. 

 



BUS THIJS BERGEN/SCHOORL
DONDERDAG 13 APRIL 13.30 UUR

14.30 - 16.00 Bewegen met kleine ‘fietsjes’, restaurant  

 Vandaag trainen we de arm- en beenspieren!

WOENSDAG 12 APRIL
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, muziek op verzoek,  

 restaurant 

DONDERDAG 13 APRIL
10.30 - 11.30 Geheugenfitness, De Tulp 

13.30 - 16.30 Bus Thijs rit naar Bergen/ Schoorl, € 6,- 

 Liefelijk en lommerrijk kunstenaarsdorp  

 Bergen… Pareltje in het groen, met z’n  

 Ruïnekerk, hertenkamp, gezellige winkeltjes  

 en ateliers, dicht bij duinen, strand en  

 schattig Schoorl.… Wist u dat Nederlands  



 hoogste duinen in Schoorl te vinden zijn?  

 54 meter hoog maar liefst! Ook het Klimduin  

 in Schoorl en Buitencentrum Schoorlse  

 duinen zijn een begrip. Ga gezellig mee met  

 Bus Thijs naar Bergen en Schoorl en zie al  

 dit moois met eigen ogen! Reserveer snel  

 uw plekje in de bus!  Uitsluitend na  

 aanmelding vooraf bij team Welzijn.  

14.30 - 16.00 Creatief café, Diamond painting- kaarten,  

 Atrium, € 1,50   

 Kunstig! Vanmiddag maakt u uw eigen  

 kaart met diamond painting. Kent u deze  

 techniek? Hierbij gebruikt u kleine,  

 kleurrijke steentjes en plakt u deze op een  

 ondergrond. De verschillende nummers in  

 het ontwerp komen overeen met de  

 verschillende kleuren. Keuze uit veel leuke  

 kaarten en ontwerpen, die u kunt bewerken. 

VRIJDAG 14 APRIL  
10.30 - 11.00 Bewegen op muziek, staand of zittend aan  

 de reling of in het Atrium  

14.00 - 16.00 Klaverjassen, Atrium 

14.00 - 16.00 Beauty, De Tulp, € 1,- 

 

ZATERDAG 15 APRIL
14.00 - 16.00 Biljarten, restaurant  
15.00 - 16.30 WII-Bowlen, restaurant  
16.00 - 17.00 Kerkdienst, De Dijk 

18.30 - 20.30 Beeld en geluid muziekavond, restaurant 

MAANDAG 17 APRIL
10.30 - 12.00 Rollatorloop, Atletiekvereniging Hera 

 Heerhugowaard Sport, Pieter Raat en  

 leerlingen van het Horizon College  

 organiseren een rollatorloop bij Atletiek- 

 vereniging Hera. Deelnemers kiezen zelf de  



 afstand: minimaal 400 en maximaal 2000  

 meter. Tijdens de feestelijke wandeling  

 wordt gezorgd voor muziek,  koffie en thee  

 met iets lekkers. Er zijn geen winnaars of  

 verliezers: bewegen en meedoen is het  

 belangrijkste! Uiteraard wacht bij de finish  

 voor elke deelnemer een verrassing. Wilt u  

 deelnemen? Dan kunt u zich tot 10 april  

 aanmelden bij team Welzijn. Deelname kost  

 €2,50, vervoer is geregeld. Ook supporters  

 zijn van harte welkom! 

14.30 -16.00 Sjoelen, restaurant 

DINSDAG 18 APRIL
10.30 - 16.30 Uitstapje naar het Land van Fluwel & rit  
 met de Bloembollenboemel, € 10,-   

 N.B. Voor wijkbewoners!  

 Gaat u gezellig mee aan de boemel? Dit  

 dagje uit brengt u met de bus naar het  

 Land van Fluwel in Sint Maartenszee. Na  

 aankomst starten we met een lunch.   

 Vervolgens maakt u met de  

 ‘bloembollenboemel’ een unieke tocht langs  

 prachtig bloeiende bollenvelden. Een gids  

 vertelt allerlei wetenswaardigheden.  

 Inclusief vervoer, koffie, thee en lekkers en  

 een verzorgde lunch. Dit uitstapje  

 wordt medemogelijk gemaakt door Gouden  

 Dagen Heerhugowaard. Uitsluitend na  

 aanmelding en betaling vooraf bij team  

 Welzijn. Wees er snel bij, want vol = vol!  

10.15 Buiten wandelen, verzamelen in het Atrium.  

 We gaan gezellig op pad samen met  

 vrijwilligers en een welzijnsmedewerker.  

 Na afloop drinken we koffie in het Atrium.  

 Zorg voor geschikte kleding, en indien nodig  

 uw eigen rolstoel of rollator! U kunt een  

 rolstoel/ rollator aanvragen en huren bij  

 Uitleenservice Medipoint, via  



 telefoonnummer 088 – 10 20 100 of via  

 www.medipoint.nl Uitsluitend na  

 aanmelding vooraf bij team Welzijn.   
14.00 - 16.00 Biljarten, restaurant 

14.30 - 16.00 Bean bag baseball, restaurant 

14.30 - 16.00 Mannensoos, alle heren zijn welkom! De  

 Dijk, aanmelden bij team Welzijn. 
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 19 APRIL
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: Jonny en Rijk, een  

 paar apart, restaurant 

DIAMOND PAINTING
DONDERDAG 13 APRIL 14.30 UUR



17.00 - 18.00 Snackavond, aanmelden bij het restaurant.  

 Voor externen kost een patatje met een  

 snack € 4,-. 

18.30 - 20.30 Swingavond, Atrium  

 Weet u nog de dansavonden van weleer? Op  

 deze woensdag gaan we swingen, rustig dan- 

 sen en bewegen! De swingavonden zijn in- 

 middels een begrip bij Heerhugowaardse  

 senioren. Superleuk voor een ieder met en  

 zonder rollator. Dus… Swingt u mee?  

 Een welzijnsmedewerker begeleidt deze ge- 

 zellige avond! Aanmelden bij team Welzijn.

DONDERDAG 20 APRIL 
10.30 - 11.30 Geheugenfitness, De Tulp 

14.30 - 16.00 Creatief café, bloemstukje maken, € 4,50

 Met verse seizoensbloemen maakt u een  

 bloemstukje voor op tafel en haalt u het  

 voorjaar in huis! Aanmelden bij team Welzijn. 

15.00 - 16.00 Bijbelkring, De Tulp 

VRIJDAG 21 APRIL
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 Spellenmiddag, De Tulp  

ZATERDAG 22 APRIL
14.00 - 16.00 Klaverjassen, restaurant 

15.00 - 16.30 Spellenmiddag, restaurant 

18.30 - 20.30 Beeld en geluid muziekavond, restaurant 

MAANDAG 24 APRIL
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 APRIL
10.30 - 11.30 Buiten wandelen, verzamelen in het Atrium.  

 De paden op, de lanen in! We gaan gezellig  



KEGELEN
MAANDAG 24 APRIL 14.30 UUR

 op pad met een welzijnsmedewerker en vrij- 

 willigers. Na afloop drinken we koffie/ thee in  

 het Atrium. Zorg voor geschikte kleding, idien  

 nodig uw eigen rolstoel of rollator! U kunt een  

 rolstoel/ rollator aanvragen en huren bij  

 Uitleenservice Medipoint, via telefoon- 

 nummer 088 – 10 20 100 of via 

 www.medipoint.nl. Uitsluitend na  

 aanmelding vooraf bij team Welzijn. 

14.00 - 16.00 Biljarten, restaurant 

14.30 - 16.00 Bean bag baseball, restaurant 

15.30 - 17.30 Samen koken, De Tulp, € 3,50  

 Helpt u mee met de (voor)bereiding van een  

 heerlijke maaltijd? En natuurlijk laten we  

 ons de maaltijd vervolgens heerlijk smaken!  

 Aanmelden bij team Welzijn.

18.30 - 20.30 Raad een lied of niet, restaurant 



WOENSDAG 26 APRIL
10.30 - 11.00 Bewegen op muziek, aan de reling staand of  

 zittend in het atrium 

11.00 - 12.00 Skip-Bo, restaurant 

14.30 - 16.00 Muziek aan tafel, thema: meezingen met  

 André van Duin, restaurant. De grootste  

 komiek van Nederland heeft een ruim  

 repertoire aan grappige en gevoelige liedjes  

 op zijn naam staan. Zingt u mee? 

DONDERDAG 27 APRIL - koningSdag
10.30 - 11.30 Koningsspelen, restaurant, aanmelden bij  

 team Welzijn  

13.30 - 16.30 Rit Bus Thijs langs de bollenvelden, € 6,-,  

 aanmelden bij Welzijn 

14.30 - 16.00 Koningsquiz, restaurant, aanmelden bij  

BILJARTEN
ZATERDAG 29 APRIL 14.00 UUR



 Welzijn.Hoeveel weet u van onze koning en  

 de andere leden van het koningshuis? Speel  

 mee! Gezellig en u steekt er bovendien vast  

 nog iets van op! 

VRIJDAG 28 APRIL
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 29 APRIL
14.00 - 16.00 Biljarten, restaurant 

14.30 - 16.00 Oudhollandse koek & snoeppresentatie &  
 quiz, restaurant  € 1,-

 Babbelaars, pepermunt kussentjes,  

 zuurstokken, zoet hout… Snoepgoed van  

 toen… Weet u nog? Wat was uw favoriete  

 snoep en/ of koek, in welke winkel kocht  

 u het en voor welke prijs? Tijdens deze  

 presentatie en quiz, gaat u met elkaar in  

 gesprek over het snoepgoed, ontdekken we  

 hoeveel we nog weten over het koek- en  

 snoepgoed van toen en…  Wie weet valt  

 er wel iets te snoepen. Bovendien maakt  

 u kans op een snoeppakket-prijs.   

 Aanmelden bij team Welzijn. 

18.30 - 20.30 Beeld & geluid muziekavond, restaurant 

MAANDAG 1 MEI
10.30 - 11.00 Bewegen op muziek, staand of zittend aan  

 de reling of in het Atrium 

14.30 - 16.00 Vlotbruggen, restaurant 

 

DINSDAG 2 MEI
10.15 Buiten wandelen, verzamelen in het Atrium  



FASHION PLUS KLEDING
DINSDAG 2 MEI, 14.00 - 16.30 UUR

 We gaan gezellig op pad met een  

 welzijnsmedewerker en vrijwilligers. Na  

 afloop drinken we koffie/thee in het Atrium.  

 Zorg voor geschikte kleding, indien nodig  

 uw eigen rolstoel of rollator! U kunt een  

 rolstoel/ rollator aanvragen en huren bij  

 Uitleenservice Medipoint, via  

 telefoonnummer 088 – 10 20 100 of via 

 www.medipoint.nl  

 Deelname uitsluitend na aanmelding  

 vooraf bij team Welzijn. 

14.00 - 16.00 Fashion Plus kleding, met uitverkoop,  

 Atrium. Op zoek naar een nieuwe lente- 

 outfit? Kom langs! 

14.00 - 16.00 Biljarten, restaurant 

14.30 - 16.00 Bean bag baseball, restaurant 

WOENSDAG 3 MEI
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 André van Duin  

 hits, restaurant

16.00 - 17.00  Oecumenische kerkdienst, De Dijk 

19.00 - 20.30 ‘Heel Holland bakt’,  De Tulp, € 1,50

 Elke dag is wel een taart waard! Tijdens Heel  

 Holland bakt, maakt u uw eigen taartje. Dat  

 wordt smullen! Aanmelden bij team  

 Welzijn. 

DONDERDAG 4 MEI
naTionalE dodEnhERdEnking 
13.30 - 16.30 Bus Thijs rit naar Huisduinen, ‘Nogal  

 Wiedes’, aanmelden bij Welzijn, € 6,-

14.30 - 16.00 Creatief café: kaarten maken, restaurant

15.00 - 16.00 Bijbelkring, De Dijk

19.00 - 20.30 Nationale Dodenherdenking, restaurant 

 

VRIJDAG 5 MEI - bEvRijdingSdag
10.30 - 11.00 Bewegen op muziek, aan de reling of in het  

 Atrium, staand of zittend

14.30 - 16.00 Muziekoptreden van zangeres Sofie-Do,  

 restaurant  

 Sofie-Do zingt vrolijke en ontroerende  

 Nederlands- en Engelstalige liedjes. Laat u  

 verrassen! Aanmelden bij team Welzijn. 

ZATERDAG 6 MEI
14.00 - 16.00 Biljarten, restaurant 

18.30 - 20.30 Beeld en geluid muziekavond, restaurant 

MAANDAG 8 MEI
10.30 - 11.00 Bewegen op muziek, staand of zittend aan  

 de reling of in het Atrium 

14.30 - 16.00 Kegelen, restaurant 

 . 



DINSDAG 9 MEI
10.15 Buiten wandelen, verzamelen in het Atrium   

 Kom mee naar buiten allemaal, dan zoeken  

 wij de wielewaal… Aldus het liedje  

 van Duo Karst. Gaat u gezellig mee op pad  

 met een welzijnsmedewerker en  

 vrijwilligers? Na afloop drinken we koffie/ 

 thee in het Atrium. Zorg voor geschikte  

 kleding, indien nodig uw eigen rolstoel of  

 rollator! U kunt een rolstoel/ rollator  

 aanvragen en huren bij Uitleenservice  

 Medipoint, via telefoonnummer 

 088 – 10 20 100 of via www.medipoint.nl  

 Deelname uitsluitend na aanmelding vooraf  

 bij team Welzijn. 

14.00 - 16.00 Biljarten, restaurant 

14.30 - 16.00 Bewegen met de ‘fietsjes’ voor de Silverfit-  
 tv, restaurant 

15.30 - 17.30 Samen koken, restaurant 

 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 Songfestivalbingo, restaurant, €1,50 per ronde  

 Of het liedje Burning Daylight van Mia  

 en Dion, de Nederlandse inzending, tijdens  

 de 67e editie van het Eurovisiesongfestival  

 hoge ogen gaat gooien, is nog even  

 afwachten. Zeker is wel dat deze speciale  

 songfestival-editie bingo reuze gezellig  

 wordt! Aanmelden bij team Welzijn. 

WOENSDAG 10 MEI
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, thema songfestival,  

 restaurant. Hoeveel weet u van het song- 

 festival? Neem de proef op de som en geniet  

 van alle liedjes die voorbij komen.



DONDERDAG 11 MEI
10.30 - 11.30 Geheugenfitness, De Tulp

13.30 - 16.30 Bus Thijs rit naar Bakkum / Castricum, € 6,-  

 aanmelden bij team Welzijn

14.30 - 16.00 Creatief café,  kaarten maken, restaurant  

  
VRIJDAG 12 MEI
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 13 MEI
14.00 - 16.00 Biljarten, restaurant 

15.00 - 16.30 Open inloop spellencafé, restaurant 

16.00 - 17.00 Kerkdienst, De Dijk

18.30 - 20.30 Beeld en geluid muziekavond, restaurant 

SAMEN KUNST KIJKEN
Exposities van Dick van der Lippe & Jan Hollenberg  



ZONDAG 14 MEI  
14.30 - 16.00 Bingo, restaurant, € 1,50,- per ronde 

 En bingo! Beproef uw geluk en speel  

 mee! Inclusief kopje koffie/ thee.  

 Aanmelden bij de welzijnsmedewerker.

 
 
MAANDAG 15 MEI 
10.30 - 11.00 Bewegen op muziek, staand of zittend aan  

 de reling of in het Atrium  

14.30 - 16.00 Sjoelen, restaurant 

   

DINSDAG 16 MEI
10.15 Buiten wandelen, verzamelen in het Atrium   

 Heerhugowaard is zo mooi! Logisch dat we  

 elke week met een groep gaan wandelen!  

 Gaat u ook mee met een welzijns- 

 medewerker en vrijwilligers? Na afloop  

 drinken we koffie/thee in het Atrium. Zorg  

 voor geschikte kleding, uw eigen rolstoel of  

 rollator! U kunt een rolstoel/ rollator  

 aanvragen en huren bij Uitleenservice  

 Medipoint, via telefoonnummer 

 088 – 10 20 100 of via www.medipoint.nl  

 Deelname uitsluitend na aanmelding  

 vooraf bij team Welzijn. 

14.00 - 16.00 Biljarten, restaurant 

14.30 - 16.00 Samen zingen, restaurant 

 U hoeft geen Willeke Alberti te zijn om toch  

 plezier te beleven aan zingen! Zing of  

 neurie gezellig mee! 
15.30 - 17.30 Samen koken, De Tulp, € 3,50, aanmelden bij  

 team Welzijn. Helpt u mee met de (voor) 

 bereiding van een heerlijke maaltijd? En  

 natuurlijk laten we ons de maaltijd  

 vervolgens heerlijk smaken!



BINGO
ZONDAG 14 MEI - 14.30 UUR

WOENSDAG 17 MEI 
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 
 ‘De bonte dinsdagavondtrein’, restaurant

 Muziek brengt herinneringen weer boven…  

 Kent u De bonte dinsdagavondtrein nog?  

 Het Nederlandse radioprogramma dat  

 van 1936 tot 1940 en van 1945 tot 1957  

 door de AVRO werd uitgezonden? Het was  

 een van de populairste programma's  

 uit die dagen en maakte artiesten als  

 Snip & Snap, Bobbejaan Schoepen, Toon  

 Hermans, Rudi Carrell, Bob Scholte,  

 The Three Jacksons en Willy Alberti tot  

 landelijke bekendheden. Tijdens deze  

 muziekavond kunt u genieten van liedjes  

 van toen… Heeft u een of meer verzoek- 

 nummers? Leuk! We houden ons aanbevolen!  



17.00 - 18.00 Snackavond, aanmelden bij restaurant.  

 Voor externen kost een patatje incl. snack € 4,-  
 18.30 - 20.30 Animalcrackers, dierenfilmpjes met André  

 van Duin, restaurant

 Lachen, gieren, brullen… Dieren komen  

 soms in de meest absurde situaties terecht.  

 André van Duin voorzag de dieren in de  

 film van een eigen stem. Hilarische  

 conversaties tot gevolg. Succes verzekerd! 

DONDERDAG 18 MEI - hEmElvaaRTSdag
14.30 - 16.00 The Passion, restaurant, op groot scherm

15.00 - 16.00 Bijbelkring, De Tulp (onder voorbehoud)

 

VRIJDAG 19 MEI
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,- 

THE PASSION
DONDERDAG 18 MEI - 14.30 UUR



ZATERDAG 20 MEI 
15.00 - 16.30 Knopenspel, restaurant 

18.30 - 20.30 Beeld en geluid muziekavond, restaurant 

MAANDAG 22 MEI
10.30 - 11.00 Bewegen op muziek, staand of zittend aan  

 de reling of in het Atrium

14.30 - 16.00 Kegelen, restaurant 

DINSDAG 23 MEI
10.15 Buiten wandelen, verzamelen in het Atrium   

 Deelname uitsluitend na aanmelding  

 vooraf bij team Welzijn.

 14.00 - 16.00 Modeshow Charmilla Boutique en  
 kledingverkoop, restaurant  

 Vrijwilligers en welzijnsmedewerkers  

 geven een modeshow en tonen u  

 pronkstukken uit de nieuwe collectie van  

 Charmilla Boutique. Zit er iets van uw  

 gading tussen? Dan kunt u de kleding na  

 afloop kopen. Aanmelden bij team Welzijn.

15.30 - 17.30 Samen koken, De Tulp, € 3,50, aanmelden bij  

 Welzijn. 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 Silent disco, Atrium

 Zin om een avondje uit uw bol te gaan op  

 uw favoriete muziek? Kom naar de silent  

 disco in het Atrium! Iedereen krijgt een  

 eigen koptelefoon met muziek. Zo kunt u  

 zittend of staand genieten van en bewegen  

 op de muziek. Aanmelden bij team Welzijn.  

 De silent disco wordt mede mogelijk  

 gemaakt door Gouden Dagen Heerhugowaard.

WOENSDAG 24 MEI
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 Muziek aan tafel, thema Hollandse  

 gezelligheid, restaurant

  

 

DONDERDAG 25 MEI
10.30 - 11.00 Geheugenfitness, De Tulp 

13.30 - 16.30 Rit Bus Thijs naar Edam, € 6,- 

 Het kleine vestigingsstadje Edam, aan de  

 vroegere Zuiderzee, is bekend om zijn kaas.  

 Binnen de vestingwallen zijn ruim 178  

 monumenten te ontdekken en heel veel  

 bezienswaardigheden.Uitsluitend  na aan- 

 melding vooraf bij team Welzijn.  
14.30 - 16.00 WII-Bowlen, restaurant 

VRIJDAG 26 MEI
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 27 MEI
14.00 -16.00 Biljarten, restaurant 

15.00 - 16.30 Karaokemiddag, restaurant 

16.00 - 17.00 Kerkdienst, De Dijk 

18.30 - 20.30 Beeld en geluid muziekavond, restaurant 

MAANDAG 29 MEI - TwEEdE pinkSTERdag
14.30 - 16.00 Toon Hermans- middag, restaurant 

 Magistraal in al zijn eenvoud! Mooie  

 gedichten, grappige sketches en ludieke  

 liedjes… Hermans raakt altijd… Logisch dat  

 hij met Wim Kan en Wim Sonneveld is  

 uitgeroepen tot de ‘grote drie’. 

DINSDAG 30 MEI
10.15 Buiten wandelen, verzamelen in het Atrium   



 Deelname uitsluitend na aanmelding vooraf  

 bij team Welzijn.  

14.30 - 16.00 Bean bag baseball, 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 31 MEI 
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: draaiorgelmuziek,  

 restaurant  

18.30 - 20.30 ‘Heel Holland bakt’, De Tulp,  € 1,50 

 Hmm….Perzikcrumble! Proef het verrukkelijke  

 voorjaar in deze heerlijke perzikcrumble.   

 Zelfgemaakt, dus nog smakelijker. 

Steunpunt Thuiszorg in De Raatstede 

Thuiszorg Pieter Raat heeft sinds begin dit jaar een 

steunpunt in De Raatstede voor senioren uit de 

wijk. Op werkdagen houdt een wijkverpleegkundige 

en/ of verzorgende hier kantoor. ,,Senioren en 

mantelzorgers kunnen hier terecht als ze meer willen 

weten over huishoudelijke hulp, (gespecialiseerde) 

thuiszorg, individuele begeleiding,  advies, welzijns- 

of dagbestedingsactiviteiten of andere zorg aan 

huis. We zitten op de hoek van De Raatstede en het 

Koraalrif, Dolomiet 1. Bezoekers kunnen zich ook 

melden bij de receptie van De Raatstede’’, aldus 

een wijkverpleegkundige.  Naast het steunpunt in 

De Raatstede, is wijkcentrum Arboretum aan het 

Tamarixplantsoen 1 de uitvalsbasis van Thuiszorg 

Pieter Raat. 

 
Meer weten? Bel 072 – 57 67 330. Of mail naar 
wijkverpleegkundige@dprs.nl  



Woonzorgcentrum De Raatstede
Dolomiet 2

1703 DX Heerhugowaard

T 072 - 576 72 00

welzijn@dprs.nl / www.dprs.nl 

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.  


