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VOORWOORD
Het is weer gelukt! Voor de 14e keer 
bieden wij u het programma van Waardse 
Senioren in Beweging, ofwel WSIB 
aan. Een boekje boordevol activiteiten: 
van sportieve yoga- en wandelsessies, 
informatieve lezingen tot rondleidingen, 
creatieve en culinaire workshops en 
muzikale intermezzo’s. Verrassend & 
veelzijdig. Speciaal voor senioren. Om u 
te laten kennismaken met activiteiten, u in 
beweging te brengen en te houden. Niet 
omdat het moet, maar omdat het zo fijn 
kan zijn om onder de mensen te zijn, de 
zinnen te verzetten en ‘iets’ leuks te doen.  

VAN OKTOBER TOT EN MET 
DECEMBER 
In ons enthousiasme hebben we het 
WSIB-programma uitgebreid van één naar 
drie maanden: van oktober tot en met 
december. Ook lanceren we een website: 
www.wsib.nl, met actuele info en een 
webwinkel. Met enkele muisklikken koopt 
en betaalt u met I-deal vanuit uw luie 
stoel uw kaartjes. Achterin dit boekje leest 
u hoe online inschrijven werkt. Overigens 
kunnen we u alvast verklappen dat we 
voornemens zijn om het programma 
jaarrond aan te bieden. Maar eerst WSIB 
2019! 

INSCHRIJVEN AAN DE BALIE EN VIA 
DE WEBSITE
Inschrijven voor WSIB-activiteiten kan 
gezellig ‘ouderwets’ aan de balie op 
• Vrijdag 20 september,  van 13.30 

- 16.00 uur bij woonzorgcentrum De 
Raatstede, Dolomiet 2.

• Maandag 23 september, van 
13.30 - 16.00 uur in Bibliotheek 
Kennemerwaard, Parelhof 1a (in het 
gemeentehuis).

LET OP: Bij De Raatstede kunt u met pin 
en contant betalen. U kunt bij de biblio-
theek uitsluitend contant betalen. Graag 
zoveel mogelijk gepast betalen. Na 
bovenstaande data kunt u WSIB-kaartjes 
op werkdagen kopen bij de receptie van De 
Raatstede, Dolomiet 2 (contant en met pin) 
en vanaf 21 september via www.wsib.nl. 

OPENING  
Dinsdag 1 oktober trappen we WSIB 2019 
muzikaal af in Bibliotheek Kennemerwaard. 
Wilt u erbij zijn? U bent van harte welkom! 
De WSIB-initiatiefnemers hebben er zin in. 
U ook? We hopen u te zien tijdens onze 
opening en bij één of meer van onze 
activiteiten! 

Namens Waardse Senioren in Beweging,
Cynthia de Wilde (c.dewilde@dprs.nl)
Communicatiemedewerker bij De Pieter 
Raat Stichting

VOLG ONS OP FACEBOOK! 
@WAARDSE SENIOREN IN BEWEGING
WWW.WSIB.NL

wo 16 okt 2019
Guido Lamm en Klaas Spekken
Nooit een Acht
muziek

ma 9 dec 2019
Wim Daniëls 
De wondere wereld van de taal
theatercollege

ma 24 feb 2020
Ronald Giphart en Jaap Robben
Ja
literair

wo 11 mrt 2020
The Bluebettes
Best of the Sixties
muziektheater

di 21 apr 2020
Martin Šimek
Šimek Ontmoet Diederik van Vleuten
interview

MEER INFORMATIE 
Kijk voor het volledige aanbod, het reserveren 
van kaarten en het inschrijven voor workshops op  
www.coolkunstencultuur.nl



ACTIVITEITEN MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN VIA 

 WWW.WSIB.NL

Een prachtig activiteitenevenement dat maar liefst 
drie maanden beslaat, verdient een mooie opening! 
Veelzijdig zangdocente Vera Rademaekers van Cool 
brengt dinsdag 1 oktober met (oud) Hollandse 
meezingliedjes de sfeer er goed in tijdens de opening. 
Rademaekers (1991) studeerde af voor klassieke 
zang (2015) en klassiek gitaar (2013) aan het Fontys 

Conservatorium in Tilburg. Zij zingt, speelt gitaar, brengt klassieke werken en opera en tijdens 
deze opening vooral veel gezellige (oud) Hollandse liedjes, die bijna iedereen kan meezingen. 
Deze ochtend nemen we u ook mee langs de highlights van het WSIB-programma en spreekt 
wethouder Annette Valent. De muziek van Vera is minstens zo verrassend als het programma 
voor de komende drie maanden. Dus zing lekker mee!

DINSDAG 1 OKTOBER  11.00 - 12.00 UUR

BIBLIOTHEEK, PARELHOF 1A    GRATIS

FEESTELIJKE OPENING: MEEZINGEN MET (OUD) 
HOLLANDSE LIEDJES DOOR VERA RADEMAEKERS

Bij De Raatstede vieren we op 5 oktober de jaren 
50 - 60. Van 10.00 tot 17.00 uur is er (live) muziek, 
theater, entertainment, heerlijk eten en drinken bij 
verschillende foodtrucks. Met optredens van: een 
rock-’n-roll dansgroep (10.00 uur), Popkoor Different 
(12.15 uur), een modeshow met o.m. Marilyn Monroe 
en Elvis Presley (14.00 uur), zangeres Monique (15.00 
uur). Tussendoor is er ook van alles te beleven en zijn er leuke prijzen te winnen bij het Rad van 
Avontuur. Kortom… een Gouden dag voor senioren en buurtbewoners. 
Tussen 10.00 en 12.00 en van 13.30 tot 17.00 uur rijdt er een paardentram tussen De Raatstede, 
woonzorglocatie Hugo-Waard (G. Douplantsoen), Het Arboretum (Tamarixplantsoen) en de 
Hortensialaan. Deze paardentram is ook geschikt voor rolstoelers.

ZATERDAG 5 OKTOBER 10.00 - 17.00 UUR

DE RAATSTEDE, DOLOMIET 2  GRATIS

GOUDEN FESTIVAL

Op donderdagmiddag is het recreatiebad van 
Waardergolf speciaal open voor 50-plussers. Om 
13.00 uur start u met een les Fifty Fit. Gediplomeerde 
zwemonderwijzers bieden u een les met gevarieerde 
bewegingen in het water, op uw eigen niveau. Het 
water is 31 graden en maximaal 1 meter 30 diep. U 
hoeft niet te kunnen zwemmen om deel te nemen. Om 

14.00 uur is er nogmaals een Fifty Fit-les. Bij deze zwemactiviteit is een kopje koffie inbegrepen. 

Let op! 
Deze activiteit is alleen voor mensen die nog niet regulier deelnemen aan Fifty Fit. 

DONDERDAG 3 OKTOBER  13.00 - 14.00 / 14.00 - 15.00

ZWEMBAD WAARDERGOLF, BEUKENLAAN 1B € 3,50

FIFTY FIT

Senioren en buurtbewoners dompelen zich 6 oktober 
bij Hugo-Waard onder in muzikale sferen. Bij Het 
Arboretum staat Holland centraal. Er is van alles 
te beleven. Houdt u van bakken? Doe mee aan de 
Heel Heerhugowaard Bakt-actie en lever om 9.30 
uur uw taart in bij de jury aan het G. Douplantsoen. 
(Inschrijven via c.gleijsteen@dprs.nl). Verder in Hugo-
Waard: optredens van een koor (11.00 uur), balletuitvoering (13.00 uur) en theatervoorstelling 
(14.30 uur). Ook bij Het Arboretum bruist het van de activiteiten & optredens en zijn er 
verschillende foodtrucks. Welkom!  Tussen 10.00 en 12.00 en van 13.30 tot 17.00 uur rijdt er 
een paardentram tussen De Raatstede (Dolomiet 2),  Hugo-Waard (G. Douplantsoen 72), Het 
Arboretum (Tamarixplantsoen 1) en de Hortensialaan. Deze tram is ook geschikt voor rolstoelers.   

ZONDAG 6 OKTOBER 10.00 - 17.00 UUR

HUGO-WAARD / GRAND CAFÉ HET ARBORETUM           GRATIS

GOUDEN FESTIVAL
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Groene vingers of niet: tijdens deze workshop van 
Atelier Gewoonleuk maakt u zeker iets leuks! Met 
hulp van een creatief docent kunt u zich helemaal 
uitleven. Met gaas en mos maakt u een hoorn. Deze 
vult u op met plantjes, pompoen, besjes, takken 
en ander decoratiemateriaal. Uw eigen hoorn des 
overvloeds neemt u na afloop van de workshop 

mee en is geschikt als binnen- of buitendecoratie. Zeker weten dat u thuiskomt met een unieke 
herfstdecoratie. 

Plantjes en decoratie kunnen afwijken van de foto.
Maximaal 10 deelnemers.  

MAANDAG 7 OKTOBER 14.00 - 16.30 UUR

GRAND CAFÉ HET ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1   € 15,-

GROEN-WORKSHOP: HOORN DES OVERVLOEDS

Tijdens deze workshop van Marian Lerchbaumer 
informeren we u over de zin en onzin van nepnieuws. 
Welke soorten nepnieuws zijn er, waarom wordt 
er nepnieuws gemaakt, hoe herkent u het en hoe 
verspreidt het zich? Met deze vragen gaan we aan 
de slag! 

Ook termen als ‘clickbait’ en ‘hoax’ komen aan de orde. Aan de hand van voorbeelden gaat u 
uitzoeken of een bepaalde foto en bijbehorend bericht echt of nep is.

Maximaal 8 personen.

DINSDAG 8 OKTOBER 14.00 - 15.30 UUR

BIBLIOTHEEK, PARELHOF 1A  GRATIS

WORKSHOP: HET HERKENNEN VAN NEPNIEUWS

Adem in, adem uit en ontspan… Yogadocent Sonja 
laat u kennismaken met stoelyoga. Deze rustige 
bewegingsvorm  is geschikt voor iedereen, ongeacht 
leeftijd, omvang, lenigheid of conditie. 

Stoelyoga versoepelt uw spieren en gewrichten, zorgt 
voor rust in uw hoofd, ontspanning in uw lijf én is 

bovendien een uurtje gezellig samen bewegen. 

Maximaal 10 deelnemers.

DINSDAG 8 OKTOBER 10.30 - 11.30 UUR

DE RAATSTEDE, DOLOMIET 2 € 4,-

STOELYOGA

Waar komt de naam Cool eigenlijk vandaan? Waar 
bereiden de artiesten zich voor op een voorstelling? 
Wat is de rol van de techniek tijdens een voorstelling? 

Altijd al willen weten hoe het er achter de schermen 
van het theater aan toe gaat? Ontdek de geheime 
plekken van het theater tijdens deze exclusieve 
rondleiding. 

Let op! 
Het startpunt van de rondleiding is in de foyer op de begane grond van Cool. 

WOENSDAG 9 OKTOBER 14.00 - 15.00 UUR

COOL KUNST EN CULTUUR / FOYER BEGANE GROND     GRATIS

KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN BIJ COOL
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Tijdens deze lezing geeft Reno Raaijmakers een inleiding 
op de tentoonstelling ‘Juwelen! Uit de schatkamers van 
de Hermitage’ die van 14 september 2019 t/m 15 maart 
2020 in de Hermitage Amsterdam is te zien. Wanneer 
er vroeger feest werd gevierd aan het Russische Hof, 
waren juwelen onmisbaar. De verzameling van de 
Hermitage in Sint Petersburg is uitgegroeid tot een 

schatkamer met duizenden sieraden en honderden daarvan zijn in Amsterdam te zien. Ontmoet 
flamboyante tsarina´s, grootvorsten en adellijke families uit de negentiende en twintigste eeuw en 
ontdek hoe zij heel bewust juwelen droegen. Die bepaalden immers hun identiteit, toonden smaak, 
afkomst en rijkdom, waren een provocatie of ze bevatten verborgen symboliek. Reno Raaijmakers 
(1975) studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Maximaal 20 personen.

DONDERDAG 10 OKTOBER 20.00 - 22.00 UUR

BIBLIOTHEEK, PARELHOF 1A  € 6,50

LEZING: JUWELEN! UIT DE SCHATKAMERS VAN DE HERMITAGE

Over wat? Over biodiversiteit! Een containerbegrip, 
meent natuurbelevingsspecialist Evert-Jan Woudsma 
van Bosw8er die op geheel eigen wijze ingaat op de 
term biodiversiteit. Dit woord wordt de laatste jaren 
steeds vaker gebruikt. Maar wat is het eigenlijk? En 
wat doen wij er mee? En wat is de invloed van de 
mens op biodiversiteit? Aan de hand van prachtig 
foto- en filmmateriaal presenteert Evert-Jan zijn visie op dit containerbegrip. Want biodiversiteit 
is zo veel meer dan een woord en bovenal zeer geschikt om simpelweg van te genieten! Een 1,5 
uur durende lezing boordevol ‘bio’ en ‘diversiteit’. Razend interessant! Na het bijwonen van deze 
lezing ziet en beleeft u de natuur en biodiversiteit zeker anders! Maximaal 40 deelnemers.

ZATERDAG 12 OKTOBER 15.00 - 16.30 UUR

DE RAATSTEDE, DOLOMIET 2                 € 2,50

BOSW8ER OVER BIODIVERSITEIT

Bosw8er en natuurfreak Evert-Jan Woudsma houdt 
een zinnenprikkelende lezing over alles wat leeft en 
wat er zich afspeelt in de herfst. Maken de dieren en 
planten zich klaar voor de winter of is het een grote 
voorbereiding op het voorjaar? Waarom verkleurt 
het blad en waar komen al die paddenstoelen toch 
ineens vandaan? Nog veel meer van dit soort vragen 

en antwoorden komen langs tijdens de interactieve lezing van boswachter Evert-Jan Woudsma. 
Op ludieke en humoristische wijze deelt hij zijn kennis over planten en dieren. Verwonder uzelf 
over de schoonheid van de fraaie beelden en filmpjes, voorwerpen en bijzondere materialen uit 
de natuur die hij u laat zien, voelen, ruiken en beleven. Maximaal 50 deelnemers.  

VRIJDAG 11 OKTOBER 14.30 - 16.00 UUR

GRAND CAFÉ HET ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1               € 2,50

BOSW8ER BOEIT MET HERFST

Een sfeervol optreden op een al even sfeervolle 
plek: Manina Terzet speelt zondag 13 oktober op 
piano/ klarinet/ dwarsfluit in Het poldermuseum. 
Het Manina Terzet bestaat uit Mariëlle Doorenspleet, 
Nienke de Jong en Natasja Valckx.  Zij spelen bekende 
en minder bekende muziek. Manina is ontstaan door 
een toevallige ontmoeting in 2017 tussen collega’s 
die besluiten de handen ineen te slaan en door samenwerking meer muziek te kunnen brengen 
in Heerhugowaard. Samen staan ze garant voor gevarieerde muziek, van klassiek tot eigentijds. 
Ze zetten Heerhugowaard op de muzikale kaart en hebben zichtbaar plezier in het maken van 
muziek. Maximaal 12 deelnemers.

ZONDAG 13 OKTOBER 14.00 - 15.30 UUR

HET POLDERMUSEUM, HUIGENDIJK 17 € 7,50

MANINA TERZET, EEN KLASSIEK TRIO
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Altijd al eens willen zien hoe het eraan toe gaat 
in een asielzoekerscentrum? Het COA (Centraal 
Orgaan Opvang Asielzoekers) geeft u de kans om 
eens te komen kijken. Een unieke mogelijkheid om 
alles te horen en zien over het reilen en zeilen in de 
opvanglocatie Heerhugowaard. 

Hoeveel mensen wonen hier? Waar komen ze vandaan? Wat voor voorzieningen zijn er in het AZC 
en hoe ziet een doorsnee-dag in het AZC eruit?  Op deze en meer vragen krijgt u ongetwijfeld 
antwoord. Maximaal 20 deelnemers.

MAANDAG 14 OKTOBER 10.00 - 11.00 UUR

AZC, VAN NOORTWIJKLAAN 2 GRATIS

RONDLEIDING ASIELZOEKERSCENTRUM

Wat is er fijner dan een bezoek aan de kapper? Een 
bezoek aan de kapper en de manicure! Wat een 
verwennerij! U wordt ontvangen in de sfeervolle salon 
van de afdeling Haarmode van het Horizon College. 
Er wordt gestart met een heerlijke wasmassage met 
verzorgendeproducten van L’Oréal. Tussendoor krijgt 
u een kopje koffie met iets lekkers uit eigen bakkerij. 
De kappers en kapsters verzorgen uw haar, watergolven of föhnen het in een door u gewenst 
model. Tijdens de behandeling krijgt u bovendien een handmassage en handverzorging. Een 
echte verwenochtend dus!

Maximaal 15 deelnemers.

DINSDAG 15 OKTOBER 09.00 - 11.30 UUR

ROC HORIZON COLLEGE, UMBRIELLAAN 2 GRATIS

VERWENMOMENT BIJ KAPPER & MANICURE

Adem in, adem uit en ontspan… Yogadocent Monita 
laat u kennismaken met stoelyoga. Deze rustige 
bewegingsvorm  is geschikt voor iedereen, ongeacht 
leeftijd, omvang, lenigheid of conditie. 

Stoelyoga versoepelt uw spieren en gewrichten, zorgt 
voor rust in uw hoofd, ontspanning in uw lijf én is 

bovendien een uurtje gezellig samen bewegen. 

Maximaal 10 deelnemers.

MAANDAG 14 OKTOBER 19.00 - 20.00 UUR

HUGO-WAARD, G. DOUPLANTSOEN 72 € 4,-

STOELYOGA

3D printen heeft de toekomst! In de bibliotheek staan 
twee 3D printers waarmee u de leukste ontwerpen 
kunt maken. Tijdens deze workshop van Sanneke 
van der Meer ontwerpt u met speciale software een 
eigen sleutel- of kettinghanger. En uw unieke ontwerp 
wordt vervolgens in 3D geprint. Leuk, creatief en 
inspirerend!

Maximaal 8 personen.

DONDERDAG 17 OKTOBER 14.00 - 16.00 UUR

BIBLIOTHEEK, PARELHOF 1A  GRATIS

WORKSHOP: KENNISMAKEN MET 3D PRINTEN
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Het zwarte goud, zo worden mosselen ook wel 
genoemd. Van oudsher worden ze vooral gegeten als 
de ‘r’ in de maand zit. Wist u dat mosselen boordevol 
ijzer, eiwitten, mineralen en vitaminen zitten? En dat 
er oranje en witte mosselen zijn? Dat heeft overigens 
niets te maken met de smaak, kwaliteit of het 
geslacht van de mossel: het is gewoon een kwestie 

van pigment. Hoe dan ook, deze zalige zeevrucht met zilte smaak heeft een vetgehalte van 2,5%, 
en is buitengewoon lekker met brood, patat, salade en diverse sausjes. Heerlijk! 

Locaties: De Raatstede, Dolomiet 2 / Hugo-Waard, G. Douplantsoen 72 
N.B. De prijs is exclusief drankjes en dessert.

DONDERDAG 17 OKTOBER VANAF 17.00 UUR

DE RAATSTEDE / HUGO-WAARD  € 15,-

MOSSELEN ETEN!

Het zwarte goud, zo worden mosselen ook wel 
genoemd. Van oudsher worden ze vooral gegeten als 
de ‘r’ in de maand zit. Wist u dat mosselen boordevol 
ijzer, eiwitten, mineralen en vitaminen zitten? En dat 
er oranje en witte mosselen zijn? Dat heeft overigens 
niets te maken met de smaak, kwaliteit of het 
geslacht van de mossel: het is gewoon een kwestie 
van pigment. Hoe dan ook, deze zalige zeevrucht met zilte smaak heeft een vetgehalte van 2,5%, 
en is buitengewoon lekker met brood, patat, salade en diverse sausjes. Heerlijk!

N.B. De prijs is exclusief drankjes en dessert. 

ZATERDAG 19 OKTOBER VANAF 17.00 UUR

GRAND CAFÉ HET ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1       € 15,-

MMMM... MOSSELEN ETEN!

Adem in, adem uit en ontspan… Yogadocent Sonja 
laat u kennismaken met stoelyoga. Deze rustige 
bewegingsvorm  is geschikt voor iedereen, ongeacht 
leeftijd, omvang, lenigheid of conditie. 

Stoelyoga versoepelt uw spieren en gewrichten, zorgt 
voor rust in uw hoofd, ontspanning in uw lijf én is 

bovendien een uurtje gezellig samen bewegen. 

Maximaal 10 deelnemers.

ZATERDAG 19 OKTOBER 10.30 - 11.30 UUR

DE RAATSTEDE, DOLOMIET 2 € 4,-

STOELYOGA

Een complimentje krijgen over een sieraad, dat u zelf 
heeft gemaakt. Dat is nog eens een mooie opsteker! 
Tonny Brinkerink geeft 21 oktober en 9 december 
een workshop ‘Halssieraad maken’ in de Kunstkerk. 
Tijdens deze workshop gebruikt u een tricot stof. 
Deze stof wordt op een bijzondere manier verwerkt. 
En hiermee maakt u tijdens de twee uur durende 
workshop een prachtige, fleurige en kleurrijke halsketting. U gaat naar huis met een unieke 
halsketting die in verschillende lengtes kan worden gedragen en door de kleurstelling vrijwel 
overal bij past. Tonny Brinkerink heeft haar atelier naast de Kunstkerk en maakt naast sieraden 
ook keramiek en raku-objecten. Het minimum aantal deelnemers is 8, en maximaal 12.

MAANDAG 21 OKTOBER 13.30 - 15.30 UUR

KUNSTKERK, STATIONSWEG 53  € 17,50

WORKSHOP: MAAK UW EIGEN HALSSIERAAD
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Helemaal in uw sas tijdens een potje klaverjas! 
Kom gezellig klaverjassen op 22 oktober! 
Vrijwilligers begeleiden deze ouderwets gezellige 
klaverjasmiddag. Natuurlijk drinken we een kopje 
koffie, een borrel en eten we een hapje. En u weet: 
de boer is troef! 

Maximaal 12 deelnemers. 

DINSDAG 22 OKTOBER 14.00 - 16.30 UUR

HUGO-WAARD, G. DOUPLANTSOEN 72 GRATIS

KOM KLAVERJASSEN!

Heeft u altijd al eens willen weten wat er nu precies 
gebeurt in de apotheek? Wat wordt er allemaal 
in de computer ingevoerd en waarom duurt het 
bijvoorbeeld soms even voordat uw recept klaar is? 

Tijdens deze rondleiding in de apotheek krijgt u een 
kijkje achter de schermen. 

Let op!  
In verband met de aanwezigheid van een trap is deze activiteit minder geschikt voor mindervaliden.

DONDERDAG 24 OKTOBER 14.00 - 15.00 UUR

MIDDENWAARD 51  GRATIS

RONDLEIDING ACN APOTHEEK

Leesliefhebbers opgelet! Begin oktober krijgen de 
deelnemers aan deze eenmalige leeskring het boek 
‘De voddenkoningin’ van Saskia Goldschmidt te leen 
om dit op 23 oktober met anderen te bespreken, 
o.l.v. Marian Visser, bibliotheekmedewerker.  
‘De voddenkoningin’ is het wervelende levensverhaal 
van Koko, die in de sixties en seventies vodden 

verzamelt, er vintagemode van maakt, en op het hoogtepunt van haar carrière alles weer verliest. 
De roman is ook het verhaal van voddenboeren die in groothandelaren veranderen, van hippies die 
zakenmensen worden en van liefdadigheid die omslaat in commercie. Sprookje en tragedie, portret 
van een ondernemende vrouw, verhaal van vriendschap, vertrouwen en roofridderdom. Saskia 
Goldschmidt toont ons een wereld, die zeldzaam vertrouwd en vreemd tegelijk is. Max. 15 personen.

WOENSDAG 23 OKTOBER 10.00 - 12.00 UUR

BIBLIOTHEEK, PARELHOF 1A  € 3,-

SENIOREN LEESKRING

De CompuClub, ofwel de Regionale Computerclub 
Noord-Holland houdt open huis! U bent van 
harte welkom om kennis te maken met deze 
vrijwilligersclub en hun cursusaanbod. Ze bieden 
(kortdurende) cursussen en workshops, hebben een 
helpdesk en een technische dienst. Op deze open dag 
ontmoet u vrijwilligers en docenten, die u enthousiast 
kunnen vertellen over het aanbod: van Microsoft Word (basis voor beginners en creatief) tot de 
rekenbladen van Excel, de presentaties van PowerPoint, het bewerken van video’s en foto’s tot 
het maken van fotoboeken, kalenders, wens- en visitekaartjes. Als u het leuk vindt, mag u direct 
digitaal aan de slag. Van elkaar leren over digitale zaken en samen creatief en digitaal bezig zijn, 
is hier het motto. 

DONDERDAG 24 OKTOBER 14.00 - 17.00 UUR

BUURTHUIS DE HOEKSTEEN, AMATIST 13 GRATIS

OPEN DAG: KOM NAAR DE COMPU-CLUB



ACTIVITEITEN MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN VIA 

 WWW.WSIB.NL

Liefhebbers van jazz, Ramses Shaffy en Eva Cassidy 
halen hun hart op tijdens het optreden van Deborah & 
Friends! Dit gezelschap speelt makkelijk in het gehoor 
liggende jazzsongs zoals Autumn Leaves en Makin’ 
Woopie. Bovendien maken Deborah & Friends tijdens 
hun optredens graag een uitstapje naar popmuziek 
met liedjes van o.a. Eva Cassidy en Ramses Shaffy. 

Het kwartet staat onder leiding van Hans Hennes op piano. Hans is klassiek opgeleid maar koos 
uiteindelijk voor Bigband- en jazzmuziek. Deborah van Langen komt uit een muzikaal gezin en 
heeft een prachtige CD gemaakt. Kees Douwes is weer helemaal terug van weggeweest en drumt 
weer als in zijn jonge jaren. Henk Slegtkamp legt met z’n bas een ‘warme deken’ en Fred Muller 
ten slotte zorgt met zijn gitaar voor een mooie aanvulling op de melodie. 

ZATERDAG 26 OKTOBER 19.30 - 21.00 UUR

GRAND CAFÉ HET ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1        € 2,-

MUZIEKOPTREDEN DEBORAH & FRIENDS

De dagen worden korter en ’s avonds steken we 
gezellig een kaarsje aan. Tijdens deze workshop gaat 
u aan de slag met servetten, waarmee u kaarsen 
versiert. 

Elsjes Creaties laat u zien wat de mogelijkheden zijn 
en brengt u op ideeën. En het resultaat? Een bijzonder 
fraaie, unieke kaars.  Allicht te mooi om te branden?! 
Ook leuk als decoratie of om cadeau te doen aan een dierbare. 

Maximaal 8 deelnemers. 

MAANDAG 28 OKTOBER 14.00 - 16.00 UUR

HUGO-WAARD, G. DOUPLANTSOEN 72 € 5,-

WORKSHOP: KAARSEN DECOREREN

Liefhebbers van jazz, Ramses Shaffy en Eva Cassidy 
halen hun hart op tijdens het optreden van Deborah & 
Friends! Dit gezelschap speelt makkelijk in het gehoor 
liggende jazzsongs zoals Autumn Leaves en Makin’ 
Woopie. Bovendien maken Deborah & Friends tijdens 
hun optredens graag een uitstapje naar popmuziek 
met liedjes van o.a. Eva Cassidy en Ramses Shaffy. 

Het kwartet staat onder leiding van Hans Hennes op piano. Hans is klassiek opgeleid maar koos 
uiteindelijk voor Bigband- en jazzmuziek. Deborah van Langen komt uit een muzikaal gezin en 
heeft een prachtige CD gemaakt. Kees Douwes is weer helemaal terug van weggeweest en drumt 
weer als in zijn jonge jaren. Henk Slegtkamp legt met z’n bas een ‘warme deken’ en Fred Muller 
ten slotte zorgt met zijn gitaar voor een mooie aanvulling op de melodie. 

ZONDAG 27 OKTOBER 14.30 - 16.00 UUR

DE RAATSTEDE, DOLOMIET 2                                  € 2,-

MUZIEKOPTREDEN DEBORAH & FRIENDS

Wat is er fijner dan een bezoek aan de kapper? Een 
bezoek aan de kapper en de manicure! Wat een 
verwennerij! U wordt ontvangen in de sfeervolle salon 
van de afdeling Haarmode van het Horizon College. 
Er wordt gestart met een heerlijke wasmassage met 
verzorgendeproducten van L’Oréal. Tussendoor krijgt 
u een kopje koffie met iets lekkers uit eigen bakkerij. 
De kappers en kapsters verzorgen uw haar, knippen, watergolven of föhnen het in een door u 
gewenst model. Tijdens de behandeling krijgt u bovendien een handmassage en handverzorging. 
Een echte verwenochtend dus!

Maximaal 15 deelnemers.

DINSDAG 29 OKTOBER 09.00 - 11.30 UUR

ROC HORIZON COLLEGE, UMBRIELLAAN 2 GRATIS

VERWENMOMENT BIJ KAPPER & MANICURE



Evert en Cisca Abspoel nemen u mee op hun reis 
door Java en Bali, waar vulkaankraters en rijstvelden 
elkaar afwisselen. De zonsopkomst bij de Bromo 
vulkaan is werkelijk spectaculair. Een bezoek aan 
de Borobudur, een beroemde boeddhistische tempel 
en een bezoek aan de hindoeïstische tempel de 
Prambanan mogen natuurlijk niet ontbreken. 
Daarvoor is al kennisgemaakt met de botanische tuin in Bogor en de Hollandse huizen in art-deco 
stijl in Bandung. Op Java is de islam leidend. Terwijl je op Bali struikelt over de hindoeïstische 
tempels. Het geloof biedt er houvast en structuur en een overdaad aan ceremonies. 

Maximaal 40 personen.

DINSDAG 29 OKTOBER 14.00 - 16.00 UUR

BIBLIOTHEEK, PARELHOF 1A  € 3,50

LEZING: BALI EN JAVA

Schuif aan voor Hugo-scoop: voor een intieme 
bioscoopbeleving. 

Stan & Ollie vertelt het waargebeurde verhaal van ’s 
werelds bekendste duo: Stan Laurel & Oliver Hardy. 
Met hun hoogtijdagen ver achter zich, plannen ze een 
laatste theatertour door het naoorlogse Engeland en 
Ierland. Ondanks de enorme druk, maar met de steun van hun vrouwen Lucille en Ida herontdekken 
ze de liefde voor het optreden en voor elkaar. Ondertussen proberen ze de harten van hun publiek 
opnieuw te stelen met hun komische acts. Stan & Ollie is een hartverwarmend verhaal over wat 
een spectaculair afscheidstournee had moeten worden. Maximaal 50 deelnemers.

DONDERDAG 31 OKTOBER 19.00 - 21.00 UUR

HUGO-WAARD, G. DOUPLANTSOEN 72 GRATIS

HUGO-SCOOP: FILM STAN & OLLIE

De Pieter Raat Stichting biedt:

• Uitdagende activiteiten bij De Raatstede, Hugo-Waard    
    en grand café Arboretum
• Thuiszorg & huishoudelijke hulp 
• Passende zorg in de woonzorgcentra 
   De Raatstede en Hugo-Waard 
• Personenalarmering
• Thuisbezorgde maaltijden Tafeltje Dekje
• Gastvrije & gezellige restaurants en  
   ontmoetingscentra

Meer weten? Kijk op www.dprs.nl! 
Of bel met 072 - 576 72 00.

VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE VOOR ALLE 
WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE WAARDSE 
SENIORENSENIORENSENIORENSENIORENSENIORENSENIORENSENIORENSENIORENSENIORENSENIORENSENIORENSENIOREN

WONEN  -  ZORG  -  WELZIJN www.dprs.nl
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Adem in, adem uit en ontspan… Yogadocent Monita 
laat u kennismaken met stoelyoga. Deze rustige 
bewegingsvorm  is geschikt voor iedereen, ongeacht 
leeftijd, omvang, lenigheid of conditie. 

Stoelyoga versoepelt uw spieren en gewrichten, zorgt 
voor rust in uw hoofd, ontspanning in uw lijf én is 

bovendien een uurtje gezellig samen bewegen. 

Maximaal 10 deelnemers.

MAANDAG 4 NOVEMBER 19.00 - 20.00 UUR

HUGO-WAARD, G. DOUPLANTSOEN 72 € 4,-

STOELYOGA

Proef de herfst! Kom genieten van een luxe wilddiner! 
Elk seizoen heeft zo z’n charme. Hazen, konijnen, 
fazanten, ganzen, eenden, zwijnen, herten, runderen 
en reeën zijn de bekendste soorten wild. Wild is 
caloriearm, rijk aan eiwitten en ijzer. Wilde dieren 
eten gevarieerder en dat proeft u uiteindelijk! 

Tijdens het luxe wilddiner presenteren de koks verschillende soorten wild.  
Smakelijk eten! 

N.B. Prijs is exclusief drankjes en dessert.

DONDERDAG 5 NOVEMBER VANAF 17.00 UUR

HUGO-WAARD, G. DOUPLANTSOEN 72 € 20,-

LUXE WILDDINER

In het bos, ver weg van de hectiek en de sociale druk 
van het hedendaagse bestaan, heeft Ben (Viggo 
Mortensen) de perfecte plek voor zijn kinderen 
geschapen. Het leven is er puur en overzichtelijk. Tot 
een dramatische gebeurtenis het gezin doet besluiten 
de confrontatie met de buitenwereld aan te gaan. 
Met heftige en hilarische gevolgen…

Toegang inclusief koffie en thee.

DINSDAG 5 NOVEMBER 10.00 - 12.30 UUR

COOL KUNST EN CULTUUR /RODI MEDIA ZAAL € 7,-

FILM: CAPTAIN FANTASTIC

Vogels kunnen wel wat extra hulp gebruiken in het 
najaar en de winter. Met de vogelfontein die u maakt 
tijdens deze workshop van Atelier Gewoonleuk kunt 
u thuiskomen! Van allerlei grote en kleinere potten 
maakt u een mooie fontein. Deze verft u met een 
spons en kunt u ‘opleuken’ met plantjes en andere 
versiering. Fraaie blikvanger voor op het balkon of in 
de tuin. 

(Plantjes en decoratie kunnen afwijken van de foto) 
Maximaal 10 deelnemers.  

WOENSDAG 6 NOVEMBER 10.00 - 12.30 UUR

DE RAATSTEDE, DOLOMIET 2   € 15,-

GROEN-WORKSHOP: VOGELFONTEIN



ACTIVITEITEN MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN VIA 

 WWW.WSIB.NL

De paden op, de lanen in! Wandelen is goed voor 
lichaam en geest. Sommigen beweren zelfs dat 
wandelen meditatief werkt. 

Hoe dan ook… Vindt u het lekker om buiten te lopen 
en ondertussen aan uw hele lichaam te werken? 
Tijdens deze les worden er naast het wandelen ook 

verschillende oefeningen gedaan, afgestemd op uw eigen niveau. Een instructeur begeleidt de 
wandelbootcamp. Stapt u mee? 

DONDERDAG 7 NOVEMBER  09.00 - 10.00 UUR

ZWEMBAD WAARDERGOLF, BEUKENLAAN 1B  € 2,50

WANDELBOOTCAMP 

Als lid van de bibliotheek hebt u de keuze uit zo’n 
25.000 e-books bij de online bibliotheek. E-books zijn 
altijd beschikbaar en u kunt ze nooit te laat inleveren! 
U kunt kiezen voor lezen op uw tablet of mobiel, via 
de computer of op een e-reader. Maar hoe werkt 
dat allemaal? Tijdens deze workshop van Marian 
Lerchbaumer gaan we hiermee aan de slag. 

We maken een account aan en vullen uw digitale boekenplank. Neem uw eigen apparaat mee 
en probeer het ter plekke. Als u de e-books op uw e-reader wilt zetten, neem dan ook een laptop 
mee of leen er een van de bibliotheek.
Maximaal 8 personen.

MAANDAG 11 NOVEMBER  14.00 - 15.30 UUR

BIBLIOTHEEK, PARELHOF 1A  GRATIS

WORKSHOP: E-BOOKS LENEN BIJ DE BIBLIOTHEEK

Proef de herfst! Kom genieten van een luxe wilddiner! 
Elk seizoen heeft zo z’n charme. Hazen, konijnen, 
fazanten, ganzen, eenden, zwijnen, herten, runderen 
en reeën, zijn de bekendste soorten wild. Wild is 
caloriearm, rijk aan eiwitten en ijzer. Wilde dieren 
eten gevarieerder en dat proeft u uiteindelijk! 

Tijdens het luxe wilddiner presenteren de koks verschillende soorten wild.  
Smakelijk eten! 

N.B. Prijs is exclusief drankjes en dessert.

DONDERDAG 7 NOVEMBER VANAF 17.00 UUR

DE RAATSTEDE, DOLOMIET 2  € 20,-

LUXE WILDDINER

Adem in, adem uit en ontspan… Yogadocent Sonja 
laat u kennismaken met stoelyoga. Deze rustige 
bewegingsvorm  is geschikt voor iedereen, ongeacht 
leeftijd, omvang, lenigheid of conditie. 

Stoelyoga versoepelt uw spieren en gewrichten, zorgt 
voor rust in uw hoofd, ontspanning in uw lijf én is 
bovendien een uurtje gezellig samen bewegen. 

Maximaal 10 deelnemers.

DINSDAG 12 NOVEMBER 10.30 - 11.30 UUR

DE RAATSTEDE, DOLOMIET 2  € 4,-

STOELYOGA
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Zo’n 2000 jaar voor Christus was Heerhugowaard 
het domein van walvissen en stond een groot deel 
van Heerhugowaard in open verbinding met de 
Noordzee… Een fabeltje? Zeker niet! Dit en nog 
veel meer interessante wetenswaardigheden over 
de (ontstaans)geschiedenis van HHW en de vorming 
van onze prachtige polder van toen tot nu, ontdekt u 

tijdens een bezoek aan het Poldermuseum. Na ontvangst in het 147- jarige oude gemaal kunt u 
deelnemen aan een boeiende (av-) presentatie. Daarna bekijkt u met een gids een maquette en 
krijgt u een rondleiding door het Poldermuseum. Hij of zij weet u van alles te vertellen over de 
polder van Heerhugowaard en over het gemaal.    
Maximaal 12 personen. 

DINSDAG 12 NOVEMBER 10.30 - 12.00 UUR

HUIGENDIJK 17 € 5,- (INCL. KOFFIE/THEE)

RONDLEIDING EN PRESENTATIE POLDERMUSEUM 

Heeft u altijd al eens willen weten wat er nu precies 
gebeurt in de apotheek? Wat wordt er allemaal 
in de computer ingevoerd en waarom duurt het 
bijvoorbeeld soms even voordat uw recept klaar is? 

Tijdens deze rondleiding in de apotheek krijgt u een 
kijkje achter de schermen. 

Let op!  
In verband met de aanwezigheid van een trap is deze activiteit minder geschikt voor mindervaliden.

DONDERDAG 14 NOVEMBER  14.00 - 15.00 UUR

MIDDENWAARD 51   GRATIS

RONDLEIDING ACN APOTHEEK 

De pilateslessen voor 60-plussers zijn gefundeerd 
op drie elementen: houding, rompstabiliteit en 
ademhaling. Deze elementen vormen de basis 
van elke pilatesoefening. Daarnaast dienen ze als 
fundament voor balanstraining, valpreventie en 
het vergemakkelijken van alledaagse handelingen 
zoals opstaan, zitten en bukken. In de les wordt 

gebruikgemaakt van ballen of ringen. Als de grondoefeningen op de mat lastig of pijnlijk zijn, 
kunt u ook gebruikmaken van een stoel. De docent houdt rekening met beperkingen of eventuele 
blessures. Na de les wordt u een kopje koffie/thee aangeboden. 

Balletschool Heerhugowaard, Albert Soncklaan 1-3. Maximaal 15 deelnemers.

DONDERDAG 14 NOVEMBER  10.30 - 11.30 UUR

BALLETSCHOOL HEERHUGOWAARD € 2,50

PILATES 60-PLUSSERS 

Proef de herfst! Kom genieten van een luxe wilddiner! 
Elk seizoen heeft zo z’n charme. Hazen, konijnen, 
fazanten, ganzen, eenden, zwijnen, herten, runderen 
en reeën, zijn de bekendste soorten wild. Wild is 
caloriearm, rijk aan eiwitten en ijzer. Wilde dieren 
eten gevarieerder en dat proeft u uiteindelijk! 

Tijdens het luxe wilddiner presenteren de koks verschillende soorten wild.  
Smakelijk eten! 

N.B. Prijs is exclusief drankjes en dessert.

ZATERDAG 16 NOVEMBER  VANAF 17.00 UUR

GRAND CAFÉ HET ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1     € 20,-

LUXE WILDDINER
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Wie kent hem niet? Deze Nederlandse volkszanger 
uit Heerhugowaard is de gangmaker op elk feest 
in Heerhugowaard en omstreken. Een begrip in 
de regio en ver daarbuiten! Joost de Vries treedt 
al  meer dan 20 jaar op: deze allrounder vertolkt 
moeiteloos en zeer gepassioneerd nummers van 
René Froger, André Hazes en Jan Smit en natuurlijk 

ook z’n eigen nummers. Als echte Heerhugowaarder is hij zeer trots dat hij nu met zijn eigen 
liedjes in Het Poldermuseum kan optreden voor z’n trouwste fans. 17 November brengt hij al 
zijn eigen uitgebrachte nummers ten gehore en een nieuw nummer: ‘Jij en Ik’. Een primeur in het 
Poldermuseum dus!

ZONDAG 17 NOVEMBER 15.00 - 17.00 UUR

HET POLDERMUSEUM, HUIGENDIJK 17 € 10,-

MUZIEKOPTREDEN VAN JOOST DE VRIES

Fotografen Jan en Mart Smit uit Lutjewinkel stroopten 
jarenlang met hun camera’s de Nederlandse kust af. 
In weer en wind, bij nacht- en ontij, van Scheveningen 
tot Schiermonnikoog. Drie jaar geleden besloten zij 
de mooiste beelden te bundelen in een fotoboek. Het 
werd een langdurig en arbeidsintensief project dat 
resulteerde in de indrukwekkende uitgave ‘Aan Zee’: 
een ode aan de Nederlandse kust. Elk weertype is vertegenwoordigd, de beelden variëren van 
grootse landschappen, luchtfoto’s, details van schelpen en kwallen. Het boek is meer dan een 
verzameling beelden. Tijdens de lezing geven Jan en Mart uitleg over de achtergronden en de 
totstandkoming van het boek. Na afloop kunt u het boek desgewenst aanschaffen. 
Maximaal 20 personen.

DINSDAG 19 NOVEMBER  14.00 - 16.00 UUR

BIBLIOTHEEK, PARELHOF 1A    € 5,00

FOTOGRAFENLEZING: AAN ZEE! ODE AAN DE NEDERLANDSE KUST

En strike! Bowlen blijft leuk! Wilt u actief bezig 
zijn met anderen onder het genot van een kopje 
koffie of thee? U speelt individueel, maar kunt ook 
in teamverband de competitie aangaan op een 
van de 12 moderne banen van De Waerd Bowling. 
Indien gewenst kunnen per speler ook  de ‘bumpers’ 
omhoog en kunt u gebruikmaken van zogenoemde 

glijbanen: gooit u gegarandeerd raak!  

Toegang € 6,50 (inclusief koffie/thee).

MAANDAG 18 NOVEMBER 14.30 - 16.00 UUR

DE WAERD BOWLING, COOLPLEIN 2  € 6,50

BOWLEN

Wat is er nu leuker dan koken? Samen koken! De 
kookactiviteiten bij J. Bosco staan al jaren op het 
programma en zijn zeer populair. U wordt uiteraard 
gastvrij ontvangen door de leerlingen en u steekt 
vervolgens met hen de handen uit de mouwen. Deze 
woensdag staan er Turkse gerechten op het menu. De 
Turkse keuken staat bekend om haar veelzijdigheid. 
Dus dat belooft wat! In de prachtige keuken van J. Bosco maakt u met de leerlingen en de andere 
deelnemers een Turkse maaltijd klaar. Heeft u trek gekregen na al dat kokkerellen? Dat komt 
mooi uit. Want na afloop schuift u aan om te genieten van de Turkse lekkernijen. Gezellig! 
Let op! 
U kunt zich slechts voor één kookworkshop bij het J. Bosco opgeven. Maximaal 10 deelnemers. 

WOENSDAG 20 NOVEMBER  10.30 - 14.00 UUR

TRINITAS COLLEGE, J. BOSCO, HECTORLAAN 7                  € 4,50

TURKS KOKEN MET LEERLINGEN VAN J. BOSCO 
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Ouderdom komt met gebreken, zeggen ze. Gelukkig 
kunt u ook zelf aan uw conditie, uithoudingsvermogen 
en lenigheid werken. Heerhugowaard Sport NV biedt 
fitness aan. Ook voor senioren. Kom eens langs in de 
fitnessruimte en ervaar zelf hoe prettig het is om te 
sporten op uw eigen niveau. 

Onder begeleiding van een gecertificeerde instructeur maakt u na een warming-up kennis met 
verschillende mogelijkheden in de fitnessruimte. Ook een leuke manier om andere senioren te 
ontmoeten. Gaat u de uitdaging aan? 

DONDERDAG 28 NOVEMBER  10.00 - 11.00 UUR

HEERHUGOWAARD SPORT NV, BEUKENLAAN 1B              € 2,50

FITNESS

Houdt u ook zo van Bella Italia en Italiaans eten? 
Schuif dan aan bij deze kookactiviteit. De Italiaanse 
keuken is zo veel meer dan pizza & pasta! En dat 
laten de leerlingen van J. Bosco u heel graag zien, 
proeven en ervaren. Op deze maandag wordt u 
gastvrij ontvangen en steekt u vervolgens met hen de 
handen uit de mouwen. Dat wordt wassen, snijden, 
koken en bakken… In een prachtige keuken bereidt u met de leerlingen en de andere deelnemers 
een Italiaans driegangenmenu. En het leukste? Na afloop samen gezellig eten natuurlijk. Buon 
appetito! 
Let op: 
U kunt zich slechts voor één kookworkshop bij het J. Bosco opgeven. Maximaal 10 deelnemers.

MAANDAG 2 DECEMBER 10.30 - 14.00 UUR

TRINITAS COLLEGE, J. BOSCO, HECTORLAAN 7                  € 4,50

ITALIAANS KOKEN MET LEERLINGEN VAN J. BOSCO

Heerlijk bewegen op vrolijke muziek. Wordt u er ook 
zo blij van? Of heeft u altijd al eens een salsaworkshop 
willen proberen? Doe dan mee! Moeilijk? Welnee! 
Wel heel leuk! 

Dansdocente Bianca Basjes van Let’s twist again 
leert u snel en eenvoudig de basispassen. Deze 

salsaworkshop is afgestemd op senioren. Het motto van Bianca: ‘Stop niet met dansen omdat je 
ouder wordt, je wordt pas oud als je stopt met dansen!’ 

Ervaring is niet nodig, enthousiasme wel!  Maximaal 15 deelnemers. 

DONDERDAG 28 NOVEMBER 14.30 - 16.30 UUR

HUGO-WAARD, G. DOUPLANTSOEN 72   € 2,50

WORKSHOP: SALSA MET LET’S TWIST AGAIN 

Yoga kan helpen te ontspannen, leniger te worden, 
rugklachten te verminderen en meer energie te krijgen. 
Dru Yoga Heerhugowaard verzorgt op 3 december een 
rustige yogales voor senioren. Dru Yoga is een zachte, 
vloeiende yoga-vorm en daarmee geschikt voor bijna 
iedereen. Dus ook als u lichamelijke klachten heeft. 
Bij deze yogavorm beweegt u ontspannen binnen 
de mogelijkheden van uw lichaam.  De oefeningen kunnen zowel staand als zittend op een 
stoel worden uitgevoerd. U volgt een les die bestaat uit een rustige opwarming, vloeiende series 
yogahoudingen en een diepe ontspanning. We sluiten af met een kopje thee.  Graag een grote 
handdoek meenemen. Maximaal 10 deelnemers.

DINSDAG 3 DECEMBER 14.00 - 15.15 UUR

HET WERKSTATION, STATIONSPLEIN 99, UNIT 239            € 2,50 

DRU YOGA
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Het Pietenorkest komt naar Heerhugowaard! Dus 
staat er stamppot op de menukaart. Een heus en 
heerlijk buffet: zuurkool, andijvie en hutspot worden 
op tafel gezet. De Pietjes verzorgen een spetterend 
optreden, zo blijkt uit het verleden. Veel vrolijke noten 
in De Raatstede, Hugo-Waard en Het Arboretum. 
Afijn, u snapt ‘m! Lekker genieten & eten en even de 

dagelijkse beslommeringen vergeten. Heeft u zin? Schrijf u snel in! 

De Raatstede Dolomiet 2  aanvang 16.30 uur  (max. 50 deelnemers) 
Hugo-Waard G. Douplantsoen 72  aanvang 17.00 uur (max. 15 deelnemers)
Het Arboretum Tamarixplantsoen 1  aanvang 17.30 uur (max. 30 deelnemers)

WOENSDAG 4 DECEMBER  16.30 UUR  / 17.00 UUR / 17.30 UUR

DE RAATSTEDE / HUGO-WAARD / HET ARBORETUM         € 15,-

OPTREDEN PIETENORKEST & STAMPPOTTENBUFFET 

Het is december! Buiten wordt het guur en donker: tijd 
om het (t)huis gezellig te maken en te versieren met 
fraaie decoraties en lichtjes. Tijdens deze workshop 
van Atelier Gewoonleuk maakt u, desgewenst met 
(een klein beetje) hulp van een creatief docent, een 
decoratief kerststuk voor op tafel of op de kast. 
Gemaakt met vers groen en naar keuze in zilver, rood 
of een mooie combi daarvan. (Kan afwijken van de foto).

Tip: niet te veel nadenken en gewoon doen! Dan verrast u uzelf en anderen zeker met uw 
kerstcreatie! Maximaal 10 deelnemers. 

MAANDAG 9 DECEMBER 14.00 - 16.30 UUR

GRAND CAFÉ HET ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1     € 15,-

GROEN-WORKSHOP:  KERSTSTUK/ -DECORATIE MAKEN  

Heerhugowaard Sport NV biedt een sport- & spelles 
aan. Kom eens langs in de sporthal en ervaar het zelf! 
Onder begeleiding van een gecertificeerde instructeur 
gaat u kennismaken met verschillende sporten en 
oefeningen voor het hele lichaam. Zo kunt u zelf 
ontdekken wat u leuk vindt en welke sport of welk 
spel het beste bij u past. 

DONDERDAG 5 DECEMBER 13.30 - 14.30 UUR

SPORTHAL DE DRAAI, KALMOESSTRAAT 1-3 GRATIS

SENIOREN FIT

Een complimentje krijgen over een sieraad, dat u zelf 
heeft gemaakt. Dat is nog eens een mooie opsteker! 
Tonny Brinkerink geeft 21 oktober en 9 december een 
workshop ‘Halssieraad maken’ in de Kunstkerk.
Tijdens deze workshop gebruikt u een tricot stof. 
Deze stof wordt op een bijzondere manier verwerkt. 
En hiermee maakt u tijdens de twee uur durende 
workshop een prachtige, fleurige en kleurrijke halsketting. U gaat naar huis met een unieke 
halsketting die in verschillende lengtes kan worden gedragen en door de kleurstelling vrijwel 
overal bij past. Tonny Brinkerink heeft haar atelier naast de Kunstkerk en maakt naast sieraden 
ook keramiek en raku-objecten. Het minimum aantal deelnemers is 8, en maximaal 12. Deelname 
€ 17,50 (incl. materiaal en koffie of thee).

MAANDAG 9 DECEMBER  13.30 - 15.30 UUR

KUNSTKERK, STATIONSWEG 53 € 17,50

WORKSHOP: MAAK UW EIGEN HALSSIERAAD 



ACTIVITEITEN MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN VIA 

 WWW.WSIB.NL

Creatief met koffiecups? Kan dat? Ja, dus! Na een 
heerlijk kopje koffie of thee gaat u tijdens deze 
workshop aan de slag met lege koffiecups. 

Elsjes Creaties laat u zien en ervaren wat u allemaal 
wel niet met deze cups kunt doen. Recyclen was nog 
nooit zo leuk!  En na afloop neemt u natuurlijk uw 

eigen pronkstuk mee naar huis. 

Maximaal 10 deelnemers.

MAANDAG 9 DECEMBER  14.00 - 16.00 UUR

HUGO-WAARD, G. DOUPLANTSOEN 72  € 5,-

WORKSHOP: KETTING MAKEN VAN KOFFIECUPS

Wim Daniëls verhaalt in deze lezing op vermakelijke 
en luchtige wijze over taal. Hij bestrijkt de hele 
geschiedenis van de taal, inclusief de rafelranden 
zoals de leestekens en de sisklanken. Waar komt 
gesproken en geschreven taal vandaan? Hoe heeft het 
zich ontwikkeld? Na afloop vragen zelfs taalpuristen 
zich af waarom ze al dit moois niet eerder wisten.

Toegang € 16,50 (inclusief koffie/thee).

MAANDAG 9 DECEMBER 14.00 - 16.00 UUR

COOL KUNST EN CULTUUR / RODI MEDIA ZAAL € 16,50

LEZING: WIM DANIËLS – DE WONDERE WERELD VAN TAAL

Adem in, adem uit en ontspan… Yogadocent Sonja 
laat u kennismaken met stoelyoga. Deze rustige 
bewegingsvorm  is geschikt voor iedereen, ongeacht 
leeftijd, omvang, lenigheid of conditie. 

Stoelyoga versoepelt uw spieren en gewrichten, zorgt 
voor rust in uw hoofd, ontspanning in uw lijf én is 
bovendien een uurtje gezellig samen bewegen. 

Maximaal 10 deelnemers.

DINSDAG 10 DECEMBER  10.30 - 11.30 UUR

DE RAATSTEDE, DOLOMIET 2                         € 4,-

STOELYOGA

Heeft u altijd al eens willen weten wat er nu precies 
gebeurt in de apotheek? Wat wordt er allemaal 
in de computer ingevoerd en waarom duurt het 
bijvoorbeeld soms even voordat uw recept klaar is? 

Tijdens deze rondleiding in de apotheek krijgt u een 
kijkje achter de schermen. 

Let op!  
In verband met de aanwezigheid van een trap is deze activiteit minder geschikt voor mindervaliden.

DONDERDAG 12 DECEMBER 14.00 - 15.00 UUR

MIDDENWAARD 51  GRATIS

RONDLEIDING ACN APOTHEEK



ACTIVITEITEN MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN VIA 

 WWW.WSIB.NL

Adem in, adem uit en ontspan… Yogadocent Sonja 
laat u kennismaken met stoelyoga. Deze rustige 
bewegingsvorm  is geschikt voor iedereen, ongeacht 
leeftijd, omvang, lenigheid of conditie. 

Stoelyoga versoepelt uw spieren en gewrichten, zorgt 
voor rust in uw hoofd, ontspanning in uw lijf én is 

bovendien een uurtje gezellig samen bewegen. 

Maximaal 10 deelnemers.

ZATERDAG 14 DECEMBER  10.30 - 11.30 UUR

DE RAATSTEDE, DOLOMIET 2                         € 4,-

STOELYOGA

Houdt u van het Rosenberg trio en/of de muziek van 
Django Reinhart? Dan wilt u het optreden van het 
Marcia Bamberg Swing Quartet zeker niet missen!  
Bij dit swingende kwartet spat het speelplezier 
ervan af! Ze brengen Franse en Engelse liedjes in de 
muziekstijl van Django Reinhardt, de grondlegger 
van de gipsyjazz muziek. Met Ronald Weel en John 

Ligthart op gitaar en Daniël Gueli op contrabas brengt Marcia prachtige nummers ten gehore. 
Naast hun gebruikelijke repertoire, spelen ze in deze dagen voor kerst natuurlijk ook sfeervolle 
kerstnummers in de gipsyjazz stijl. 

Het belooft een unieke, swingende voorstelling te worden! Maximaal 12 deelnemers. 

ZATERDAG 14 DECEMBER 20.00 - 22.00 UUR

POLDERMUSEUM,  HUIGENDIJK 17  € 10,-

MARCIA BAMBERG SWING QUARTET, KERST & JAZZ

Verrassend vrolijk! Dat is het optreden van 
MAMS Zangtheater. Met liedjes van toen voor 
nu, zet deze knotsgekke meidengroep de zaal op 
stelten. De energieke acht zingen allerlei bekende 
Nederlandstalige en Engelse liedjes. Zo komen  tijdens 
deze wervelende show oude TV- liedjes voorbij,  zoals 
die van Ja Zuster, Nee zuster, Swiebertje, Calimero, 
het Dorp en klinkt een heuse Berenmedley. Ook liedjes van De Dolly Dots en Kinderen voor 
Kinderen worden met veel plezier opgevoerd.  Alles in een theatraal jasje, doorspekt met heel 
veel humor… en optreden van MAMS Zangtheater is een feest van herkenning!

ZATERDAG 21 DECEMBER  19.30 - 21.00 UUR

GRAND CAFÉ HET ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1       € 5,-

MAMS ZANGTHEATER

CONTACT

De Pieter Raat Stichting 
072 – 576 72 00

Bibliotheek Kennemerwaard
Heerhugowaard
072 – 576 48 00

Heerhugowaard Sport N.V.
072 – 567 50 40

Cool kunst en cultuur 
072 – 534 76 62

Redactie  
De Pieter Raat Stichting
Cynthia de Wilde
c.dewilde@dprs.nl
072 - 576 72 00

Vormgeving 
Gorter Advisie
Reclame & Communicatie

Oplage
2.500 stuks

COLOFON



OVER HET INSCHRIJVEN

• U kunt zich vanaf vrijdag 20 
september 13.30 uur inschrijven bij 
De Raatstede en op maandag 23 
september tussen 13.30 en 16.30 
bij de bibliotheek. Uiteraard bent u 
eerder op de dag van harte welkom 
om alvast plaats te nemen, maar 
hiermee verkrijgt u géén ‘voorrang’ op 
het inschrijven.

• Gebruik het bijgeleverde 
inschrijfformulier om u in te schrijven 
voor de activiteit(en) van uw keuze. 
Deze inschrijfformulieren zijn ook 
verkrijgbaar tijdens de inschrijfrondes 
en af te halen bij De Raatstede 
(Dolomiet 2).

Zonder inschrijfformulier kunnen wij uw 
inschrijving niet in orde maken!
• Inschrijven is verplicht voor alle 

activiteiten, ook als ze gratis zijn!
• U kunt bij de Raatstede met pin en 

contant betalen. Bij de bibliotheek 
kunt u niet pinnen. Graag zoveel 
mogelijk gepast betalen.

• De in het programmaboekje 
genoemde prijzen zijn per persoon.

• Voor activiteiten die twee keer 
worden aangeboden geldt dat u zich 
slechts voor één van de twee data 
kunt inschrijven.

• Voor sommige activiteiten geldt een 
minimum aantal deelnemers. Mocht 
blijken dat er te weinig animo is, 
dan kan het zijn dat de activiteit 
wordt afgelast. U wordt hierover 
geïnformeerd. U krijgt uw inschrijfgeld 

dan retour (ophalen in De Raatstede).
• Voor bijna alle activiteiten geldt een 

maximum aantal deelnemers. Als 
dit maximum is bereikt, wordt de 
inschrijving gesloten. U kunt dan op 
de wachtlijst geplaatst worden.

• Indien u afwezig bent bij een 
activiteit, vindt er geen terugbetaling 
van het inschrijfgeld plaats.

• Deelname aan de activiteiten is op 
eigen risico.

• Zonder bewijs van inschrijving kan de 
toegang tot een activiteit geweigerd 
worden.

• Bent u verhinderd voor een activiteit? 
Dan verzoeken we u vriendelijk doch 
dringend dit aan ons te melden. U 
kunt hiervoor bellen naar:  
072 - 576 72 00 (maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 16.30 uur). 

OOK VIA WWW.WSIB.NL 
De kaartverkoop via www.wsib.nl start 
zaterdag 21 september. Op onze nieuwe 
site vindt u de meest actuele info en een 
webwinkel. Neem dus regelmatig een 
kijkje. 

OVER WSIB 
Waardse Senioren in Beweging is een 
initiatief van Bibliotheek Kennemerwaard, 
De Pieter Raat Stichting, Heerhugowaard 
Sport N.V., Cool kunst en cultuur 
en MET Welzijn Heerhugowaard. In 
samenwerking met lokale organisaties en 
ondernemers, bieden wij een gevarieerd 
activiteitenprogramma. De gemeente 
Heerhugowaard draagt WSIB een warm 
hart toe. 

DE SPELREGELS...



vragen we u om uw gegevens in te 
vullen, waaronder een e-mailadres en 
een telefoonnummer. Daarna klikt u op 
‘Doorgaan’. U ziet dan een overzicht met 
de bestelde tickets. Betalen doet u veilig 
en snel via iDEAL. Als u op het iDEAL-
logo klikt, selecteert u uw eigen bank en 
betaalt u via uw bank. 

Toegangskaartjes per e-mail
Via uw email krijgt u direct een 
ontvangstbevestiging van de bestelling 
en een volgende mail met de 
toegangsbewijzen van de door uw gekozen 
activiteiten. Deze geprinte kaarten geven 
toegang tot uw WSIB-evenement. 

N.B. 
Voor alle activiteiten dient u zich aan te 
melden. Ook als ze gratis zijn!
Koopt u toch liever aan de balie uw 
toegangskaarten? Dat kan op werkdagen 
van 9.00 tot 17.00 uur bij de receptie van De 
Raatstede, Dolomiet 2 in Heerhugowaard. 

KAARTEN KOPEN VIA DE WEBSITE
HOE WERKT DAT?

Vanaf medio september kunt u ook 
via internet kaartjes kopen voor 
onze activiteiten. Gewoon vanuit uw 
luie stoel, wanneer het u uitkomt! 
Het enige wat u nodig heeft, is een 
e-mailadres. Hoe het werkt? Ga naar 
www.wsib.nl. Laat u verrassen door 
ons activiteitenaanbod en koop met 
enkele muisklikken uw kaarten. Wel 
zo snel!

Wilt u deelnemen aan een van onze 
activiteiten? Klik dan op de rode knop 
‘Inschrijven’. U geeft aan hoeveel tickets 
u wilt en u bevestigt door te klikken op 
de knop ‘Toevoegen aan winkelwagen’. 
Wilt u kaartjes bestellen voor nog 
meer activiteiten? Klik dan op de knop 
‘Inschrijven voor activiteiten’ en selecteer 
de activiteiten die u niet wilt missen. 

Veilig betalen met iDEAL
Als u wilt betalen, klikt u op ‘Doorgaan 
naar afrekenen’. In de volgende stappen, 
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