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VOORWOORD
Heeft u zichzelf ook voorgenomen 
om in 2020 meer te bewegen en in 
beweging te blijven? Mooi! Voor u ligt 
het activiteitenprogramma van Waardse 
Senioren in Beweging, ofwel WSIB. 
Inderdaad voor januari tot en met april. 
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. 
Omdat het goed is voor lijf en leden en 
omdat het fijn is om onder de mensen te 
komen. 

VAN JANUARI TOT EN MET APRIL 
In ons enthousiasme hebben we het WSIB-
programma uitgebreid naar vier maanden: 
van januari tot en met april. En er staat nog 
veel meer op stapel: denk aan het koken 
met leerlingen bij het Trinitas College en 
meer... Zodra de data bekend zijn, vindt 
u deze op onze website en op Facebook. 
Hou www.wsib.nl dus ook in de gaten. 

KAARTVERKOOP VIA WEBSITE & 
BIJ DE RAATSTEDE 
Wilt u deelnemen aan één of meer WSIB-
activiteiten? Leuk! Ga dan naar www.
wsib.nl. Met enkele muisklikken koopt 
en betaalt u veilig via I-deal uw kaartjes. 

Uw kaartjes ontvangt u direct via e-mail. 
Inschrijven kan vanaf 2 januari ook 
gezellig ‘ouderwets’ van maandag tot 
en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur 
bij de receptie van woonzorgcentrum 
De Raatstede (Dolomiet 2). Neem 
bij inschrijving aan de balie wel het 
bijgevoegde en ingevulde formulier mee! 

OPROEP: 
MEEDENKEN MET WSIB-PANEL! 
Bent u een Waardse senior en vindt u het 
leuk om mee te denken over toekomstige 
WSIB-activiteiten? Dan komen wij graag 
met u in contact! Mail naar c.dewilde@
dprs.nl. 

Samen in beweging! De WSIB-
initiatiefnemers hebben er zin in. U ook? 
We hopen u te zien 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 

N.B. Ook voor gratis activiteiten geldt dat 
u zich dient in te schrijven! Meer info op 
www.wsib.nl/ spelregels.
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Altijd al willen dichten? Doe mee aan Gedichten 
maken, doet u zo. Welzijnsmedewerker & dichter 
Bettina Reus staat garant voor een leerzame 
workshop. Niks hoogdravende poëzie: gewoon 
gezellig samen dichten en van elkaar leren. Dat is 
de insteek van deze workshop. Bettina geeft tips en 
gaat met u en de andere deelnemers aan de slag. Ook 

draagt ze gedichten voor van Jean de la Fontaine, Annie M.G. Schmidt, Neeltje Maria Min, Paul 
Roelofsen, Toon Hermans, Bertus Aafjes en Hester Knibbe. Bettina heeft meerdere dichtbundels 
op haar naam staan en deelt graag haar enthousiasme en dichttips met u. Na afloop van de 
workshop neemt u uw eigen gedichten mee en ontvangt u bovendien een prachtige dichtbundel 
van Bettina Reus. Maximaal 10 deelnemers. 

DINSDAG 7 JANUARI   19.00 - 20.30 UUR

DE RAATSTEDE, DOLOMIET 2     € 15,00

WORKSHOP: GEDICHTEN MAKEN, DOET U ZO…  

Sluit uw ogen en laat u leiden door zonnige muziek 
uit onder meer Latijns-Amerika. Tijdens deze 
workshop onder leiding van Sonja danst u op vrolijke 
muziek en werkt u ondertussen bijna ongemerkt aan 
uw conditie, coördinatie en uithoudingsvermogen. 
Salsa, merengue, meerdere Latijnse muziekstromen, 
dansklassiekers en (disco)muziek uit lang vervlogen 
tijden komen voorbij. De zumba-workshop is afwisselend, uitdagend, gezellig en geschikt voor 
iedereen. U kunt op uw eigen niveau meedoen. De basispasjes zijn makkelijk, zo belooft Zumba-
Sonja! Tot ziens bij zumba!

MAANDAG 13 JANUARI  10.30 - 11.30 UUR

GRAND-CAFÉ ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1        € 5,00

ZUMBA-WORKSHOP

Op donderdagmiddag is het recreatiebad van 
Waardergolf speciaal open voor 50-plussers. Om 
13.00 uur start u met een les Fifty Fit. Gediplomeerde 
zwemleerkrachten bieden u een les met gevarieerde 
bewegingen in het water, op uw eigen niveau. Het 
water is 31 graden warm 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. Na deze zwemactiviteit kunt u genieten van 
een kopje koffie (bij de prijs inbegrepen).

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

DONDERDAG 9 JANUARI     13.00  - 15.00

ZWEMBAD WAARDERGOLF, BEUKENLAAN 1B € 3,50

FIFTY FIT

Meer rust in uw hoofd en ontspanning in uw lijf… 
En dat allemaal door yoga! 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. Adem in, adem uit… Namasté!  

Maximaal 10 deelnemers. 

DINSDAG 14 JANUARI  10.30 - 11.30 UUR

DE RAATSTEDE, DOLOMIET 2                                   € 4,00

STOELYOGA 
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Altijd al willen dichten? Doe mee aan Gedichten 
maken, doet u zo. Welzijnsmedewerker & dichter 
Bettina Reus staat garant voor een leerzame 
workshop. Niks hoogdravende poëzie: gewoon 
gezellig samen dichten en van elkaar leren. Dat is 
de insteek van deze workshop. Bettina geeft tips en 
gaat met u en de andere deelnemers aan de slag. Ook 

draagt ze gedichten voor van Jean de la Fontaine, Annie M.G. Schmidt, Neeltje Maria Min, Paul 
Roelofsen, Toon Hermans, Bertus Aafjes en Hester Knibbe. Bettina heeft meerdere dichtbundels 
op haar naam staan en deelt graag haar enthousiasme en dichttips met u. Na afloop van de 
workshop neemt u uw eigen gedichten mee en ontvangt u bovendien een prachtige dichtbundel 
van Bettina Reus. Maximaal 10 deelnemers.

DONDERDAG 16 JANUARI                13.15 - 14.15 UUR 

GRAND-CAFÉ ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1      € 15,00

WORKSHOP: GEDICHTEN MAKEN, DOET U ZO…

Liefhebbers van oudhollandse spelletjes en gerechten 
opgelet! Zaterdagmiddag spelen we onder meer 
trekbiljart, hoog en laag, varkensrace en sjoelen… 
Zeg maar de oudhollandse spelletjes van weleer. 
Voor degene met de hoogste score hebben we een 
aantrekkelijke prijs. Aansluitend 
kunt u genieten van een oudhollands buffet. Zo 
worden onder meer Broeder, ofwel Jan in de zak, rijstepap, erwtensoep en een stamppot op 
tafel gezet. Zeker die eerste twee gerechten vindt u zelden terug op de menukaarten van 
restaurants. Terwijl menigeen toch met weemoed zal terugdenken aan toen (groot)moeder deze 
maaltijden op tafel zette. Dus… Bent u liefhebber of wilt u het proberen? Schuif lekker aan 
tijdens het oudhollands buffet… Smullen… Net als vroeger… N.B. De prijs is exclusief drankjes 
en dessert.   

ZATERDAG 18 JANUARI 14.30 - 19.00 UUR

GRAND-CAFÉ ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1        € 15,-

OUDHOLLANDSE SPELLENMIDDAG & BUFFET 

Maak kennis met klankschalen tijdens de sfeervolle 
concerten van Joke Welboren bij grand-café 
Arboretum. Wist u dat het gehoor het eerste zintuig 
is dat zich bij baby’s in de baarmoeder ontwikkelt? 
En dat het gehoor ook het laatste zintuig is dat ons 
verlaat als we overgaan? Klanken zijn van grote 
invloed op ons leven: ze helpen ons te ontspannen 

en zijn van invloed op ons welbevinden. Joke Welboren, ofwel Sakagaweea, laat u kennismaken 
met klankschalen, natuurlijke instrumenten en haar prachtige stem. Nieuwsgierig? Ervaar het 
zelf! Neem een dekentje mee en/of dikke sokken. Maak het u gemakkelijk in een van de stoelen 
of neem een comfortabel matrasje mee om op te liggen. Luister, geef u over en geniet van deze 
klankreis… Maximaal 25 deelnemers. 

VRIJDAG 17 JANUARI  14.00 - 15.00 UUR

GRAND-CAFÉ ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1          € 5,00

MAAK KENNIS MET KLANKSCHALEN

Wilt u meer bewegen, maar wel op een ongedwongen 
en leuke manier? Dan zijn de sport- en beweeglessen 
voor (jonge) senioren wellicht iets voor u! De nadruk 
ligt op het plezier in bewegen, het kennismaken met 
uiteenlopende vormen van bewegen en spel, het 
bevorderen van de fysieke fitheid en het in contact 
komen met leeftijdsgenoten uit de eigen buurt. De 
les duurt zestig minuten en bestaat uit afwisselende sport- en spelactiviteiten, denk aan een 
balspel, bewegingen met sportmaterialen of oefeningen op muziek. Uiteraard onder deskundige 
begeleiding. 

MAANDAG 20 JANUARI  16.45 - 17.45 UUR

GYMZAAL, REMBRANDTSTRAAT 44                                   € 2,50

SPORT EN BEWEGEN VOOR (JONGE) SENIOREN
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Een merel, roodborstje en koolmeesje herkent u 
vast wel. Maar kent u ook de andere vogels uit de 
tuinvogeltop 25? Bijvoorbeeld  de boomklever en 
-kruiper, een groenling, bonte specht en gaai? Kijken 
naar vogels is altijd leuk. Nog leuker is genieten van 
vogels dicht bij huis: in het park om de hoek of in 
uw eigen tuin! Yvonne Stokman en Martin Kool zijn 

actieve natuurgidsen bij IVN (Instituut voor Natuureducatie). Zij vertellen op boeiende wijze over 
verschillende vogels die u in Heerhugowaard kunt aantreffen, over hoe u vogels (en andere dieren) 
in uw tuin kunt lokken en over de nationale tuinvogeltelling van 24, 25 en 26 januari. De lezing 
wordt ondersteund met mooie beelden. Maximaal 20 deelnemers. 

DINSDAG 21 JANUARI  14.00 - 16.00 UUR

BIBLIOTHEEK, PARELHOF 1A  € 5,00

LEZING: VOGELS ROND HET HUIS  

Denkt u wel eens na over uw eigen afscheid? Of 
aan dat van een naaste? Vraagt u zich ook af hoe 
het nu eigenlijk zit? Wat zijn de mogelijkheden 
bij een overlijden en uitvaart? Hoe zit het met 
uw uitvaartverzekering? Is een kist verplicht? 
Kan het afscheid op een andere locatie? Op deze 
vragen en meer geeft Rob Warnaar van Warnaar 
Uitvaartverzorging antwoord. Daarnaast informeert hij u over de mogelijkheden rondom een 
overlijden en de uitvaart. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

WOENSDAG 22 JANUARI 19.30 - 20.45 UUR

GRAND-CAFÉ ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1            GRATIS

DOODGEWONE LEZING: ALLES OVER EEN UITVAART…  

Er hoeft geen nieuwe Rembrandt in u te schuilen om 
plezier te beleven aan schilderen… De workshop 
Intuïtief schilderen van Margje van der Lei van Art by 
Marlei is geschikt voor iedereen, dus ook als u nooit 
eerder een kwast ter hand heeft genomen. Na een 
korte introductie en een ontspannende mindfulness-
oefening gaan we aan de slag. U krijgt uitleg over de 

mogelijkheden, en u bepaalt zelf wat en hoe u schildert… En dat zorgt altijd voor verrassende 
resultaten! Wist u trouwens dat creatief bezig zijn een rustgevend effect heeft? Intuïtief schilderen 
is ontspannend en kan bovendien ondersteunen bij het verwerken van verdriet.
Maximaal 10 deelnemers.

WOENSDAG 22 JANUARI  14.00 - 16.00 UUR

DE RAATSTEDE, DOLOMIET 2                                                          € 15,00

WORKSHOP INTUÏTIEF SCHILDEREN 

De getalenteerde Nederlandse celliste Hanneke 
Rouw en de cum laude afgestudeerde Russische 
pianiste Sophia Vasheruk spelen werk van twee grote 
componisten uit de Romantiek: Johannes Brahms 
(Cello sonata No. 1, Op. 38 in E minor) en Edvard 
Grieg (Cello sonata, Op. 36 in A minor). Geniet van 
een mooie ochtend vol klassiek talent tijdens dit 
muziektheater! Toegangsprijs is inclusief koffie en thee.  

Maximaal 100 deelnemers. 

DONDERDAG 23 JANUARI  11.00 - 12.30 UUR

COOL KUNST EN CULTUUR/ RODI MEDIA ZAAL  € 15,00

SONATES VAN BRAHMS EN GRIEG DOOR HANNEKE ROUW 
EN SOPHIA VASHERUK  
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Het combo Amuze geeft een prachtig optreden.  
Dit combo bestaat uit Peter Molenaar, Marianne 
Koelemeijer en Miranda Dekker. 
Met gitaar, piano en driestemmige zang brengen zij 
een breed repertoire, bestaande uit cabaretliedjes tot 
gevoelige ballades. 

Amuze heeft rake teksten en staat garant voor een bijzonder optreden.

DONDERDAG  23 JANUARI   14.30 - 16.15 UUR

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

NIEUWJAARSCONCERT VAN AMUZE HUGO-WAARD 

U kent ze misschien wel: die Japanse origami 
vogeltjes… Kunstig, maar volgens de kenners 
eenvoudig te vouwen. Origami is Japans voor de 
kunst van het papiervouwen. Deze kunst is al bijna 
net zo oud als het product papier. In Japan werd 
origami vooral gebruikt tijdens feestdagen in tempels 
en kloosters.  Vandaag de dag wordt origami door 
steeds meer enthousiastelingen beoefend. Twee vrijwilligers begeleiden deze workshop. De 
meeste deelnemers vouwen één kaartkunstwerkje op een ochtend. Wilt u iets driedimensionaals 
vouwen? Dan kan dat ook. Enthousiast geworden? Bij wijkcentrum De Zon vinden wekelijks 
origami workshops plaats… Spannend hoe uw kunstwerk zich ontvouwt! Inclusief kopje koffie 
of thee.

DINSDAG 28 JANUARI   10.00 - 11.30 UUR

WIJKCENTRUM DE ZON, BRANDPUNT 1 € 3,00

WORKSHOP ORIGAMI 

Viool, piano en harp…  Van kletzmer, romantisch en 
klassiek tot operette en jazzy… Duo Gentille speelt 
het! Duo Gentille bestaat uit Cor en Jenny Kreuter. 
Gentille staat voor een sfeervol repertoire: pure 
muziek, zuiver in alle eenvoud. Niet voor niets is de 
letterlijke betekenis van Gentille aardig en vriendelijk. 
Dit vriendelijke duo weet zeker sfeer te brengen 

met hun fantastische muziek. Het repertoire dat zij ten gehore brengen, is afgestemd op de 
feestdagen. Wisselend ingetogen en uitbundig. Puur en verrassend!      
Maximaal 15 deelnemers.  

ZONDAG 26 JANUARI 14.00 - 16.00 UUR

GRAND-CAFÉ ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1        € 3,50

MUZIEKOPTREDEN DUO GENTILLE 

Het is midwinter! Beleef het ultieme wintergevoel 
en geniet van een oudhollands-buffet en een 
schaatslezing. Proef de nostalgische gerechten die 
onze koks u voorschotelen en geniet aansluitend 
van een lezing door Dirk Plugboer. Op het menu 
staan onder meer broeder, rijstepap, erwtensoep en 
een stamppot. Smullen… De lezing gaat over de 
geschiedenis van de houten schaats, de glis en klapschaats. Over schaatshelden van toen en nu, 
de Elfstedentocht  en meer… Bij een lezing van Dirk Plugboer komt u niet van een koude kermis 
thuis!

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

WOENSDAG 29 JANUARI  17.00 - 20.00 UUR

HUGO-WAARD, G. DOUPLANTSOEN 72   € 15,00

MIDWINTERFEEST: OUDHOLLANDS-BUFFET & SCHAATSLEZING
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Poëzieweek-special van Schrijvenswaard. Een 
middag vol poëzie met voordrachten van de leden 
van Schrijvenswaard en optreden van een singer-
songwriter. De Gedichtendag-special wordt dit jaar 
voor de zevende keer gehouden en trekt elk jaar meer 
publiek.

ZATERDAG 1 FEBRUARI 13.00 - 15.30 UUR

BIBLIOTHEEK, PARELHOF 1A   GRATIS

TIP: OPEN PODIUM SCHRIJVENSWAARD

Liefhebbers van oudhollandse en Westfriese (streek)
gerechten opgelet! Tijdens het oudhollands buffet 
worden onder meer Broeder, ofwel Jan in de zak, 
rijstepap, erwtensoep en een stamppot op tafel gezet. 
Zeker die eerste twee gerechten vindt u zelden terug 
op de menukaarten van restaurants. Terwijl menigeen 
toch met weemoed terugdenkt aan toen grootmoeder 
of moeder  deze maaltijden op tafel zette. Dus… Bent u liefhebber of wilt u het proberen? Schuif 
lekker aan tijdens het Oudhollands buffet… Smullen… Net als vroeger…

ZATERDAG 8 FEBRUARI  VANAF 17.00 UUR

DE RAATSTEDE, DOLOMIET 2                         € 12,50

OUDHOLLANDS BUFFET 

Wilt u meer bewegen, maar wel op een ongedwongen 
en leuke manier? Dan zijn de sport- en beweeglessen 
voor (jonge) senioren wellicht iets voor u! De nadruk 
ligt op het plezier in bewegen, het kennismaken met 
uiteenlopende vormen van bewegen en spel, het 
bevorderen van de fysieke fitheid en het in contact 
komen met leeftijdsgenoten uit de eigen buurt. De les 

duurt 120 minuten, bestaat uit een afwisselend aanbod. Er worden tijdens de les voornamelijk 
sportspelen zoals badminton of volleybal aangeboden. Uiteraard onder deskundige begeleiding. 

DONDERDAG 6 FEBRUARI 14.00 - 16.00 UUR

DEIMOSHAL, DEIMOSLAAN 33 € 2,50

SPORT & BEWEGEN VOOR SENIOREN 

Nasi, bami, foe yong hai, babi pangang, kipsaté, 
kroepoek… en nog veel meer bekende en minder 
bekende gerechten zijn verkrijgbaar tijdens het 
Chinees buffet. Grappig weetje: in China vallen 
deze maaltijden niet onder de traditionele Chinese 
gerechten. Sterker nog: Babi pangang en foe yong hai 
zijn ontstaan en worden pas geserveerd in Nederland 
sinds de terugkomst van Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indië. Zij wilden graag ‘oosters’ 
eten. Veel Chinese restaurants legden zich vanaf toen toe op Chinees-Indische gerechten. Hoe 
dan ook: laat het u smaken! Ofwel Xiangshòu ni de fàn!

ZATERDAG 8 FEBRUARI   VANAF 17.00 UUR

GRAND-CAFÉ ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1      € 15,00

CHINEES BUFFET 
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Sluit uw ogen en laat u leiden door zonnige muziek 
uit onder meer Latijns-Amerika. Tijdens deze 
workshop onder leiding van Sonja danst u op vrolijke 
muziek en werkt u ondertussen bijna ongemerkt aan 
uw conditie, coördinatie en uithoudingsvermogen. 
Salsa, merengue, meerdere Latijnse muziekstromen, 
dansklassiekers en (disco)muziek uit lang vervlogen 

tijden komen voorbij. De zumba-workshop is afwisselend, uitdagend, gezellig en geschikt voor 
iedereen. U kunt op uw eigen niveau meedoen. De basispasjes zijn makkelijk, zo belooft Zumba-
Sonja! Tot ziens bij zumba!   

MAANDAG 10 FEBRUARI  10.30 - 11.30

GRAND-CAFÉ ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1        € 5,00

ZUMBA-WORKSHOP

Ooit gehoord van de techniek ‘dotpainting’? Bij 
dotpainting zet u kleine en dikkere stipjes met 
(verschillende kleuren) verf. Al die stipjes vormen 
samen een prachtig geheel, zo laat docent Jolijn zien. 
Met het voorjaar in aantocht maken we met behulp 
van deze dotpainting-techniek een vlinder. Symbool 
voor verandering… Van winter naar voorjaar. U 
maakt een eigen, persoonlijke ontwerp met ’glow in the dark’-detail. Daardoor is de vlinder ook 
in het donker goed zichtbaar. Leuk om de vlinder binnen of buiten op te hangen.
Maximaal 15 deelnemers. 

DINSDAG 11 FEBRUARI  13.30 - 16.00 UUR

GRAND-CAFÉ ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1      € 19,50

WORKSHOP: VLINDER DOTPAINTING 

Meer rust in uw hoofd en ontspanning in uw lijf… 
En dat allemaal door yoga! 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. Adem in, adem uit… Namasté!  

Maximaal 10 deelnemers. 

DINSDAG 11 FEBRUARI  10.30 - 11.30 UUR

DE RAATSTEDE, DOLOMIET 2  € 4,00

STOELYOGA 

Hoge bergen, blauwe luchten, sneeuw of groene 
Alpen… Gaat u mee naar Oostenrijk? Tijdens deze 
audiovisuele reisshow leiden de paden en wegen ons 
naar de mooiste plekjes in de bergen. Van Vorarlberg 
rijden we over de Silvretta-bergpas de provincie Tirol 
binnen naar Innsbruck. Onderweg nemen we een 
kijkje in het Paznauntal, het Inntal en het Ötztal. Na 
Innsbruck met het beroemde Gouden Dak voert de route u langs de Krimmlerwatervallen naar 
Salzburg. De volgende halteplaatsen zijn o.a. Salzkammergut, Wenen, de Wachau, de Neusiedler 
See en de Wörther See. Tot besluit ziet u Oostenrijk in wintertooi. Mooie muziek, duidelijk 
commentaar en verrassende weetjes… Ga mee op reis… Maximaal 40 WSIB-deelnemers.

WOENSDAG 12 FEBRUARI  14.30 - 16.00 UUR

DE RAATSTEDE, DOLOMIET 2  € 3,00

REISSHOW OOSTENRIJK 
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Dark Rosie neemt u mee met verkwikkende 
luisterliedjes, ofwel ‘Nederchansons’. Vier 
avontuurlijke muzikanten bedenken, zingen en spelen 
Nederlandse liedjes. De liedjes zijn theatraal en 
gepassioneerd, dan weer direct of beschouwend. Zo 
bezingt Dark Rosie het leven in warme klanken, over 
de liefde, verlies en troost… En soms zo maar een 

vrolijke ode aan de katten. Dark Rosie brengt u een klassieke opmaat, dan weer een Cubaanse 
cadans of een beet van de blues. Ook Edith Piaf en  Astor Piazzolla, de man van de Argentijnse 
tango, komen voorbij… En dat allemaal bij het sfeervolle Poldermuseum. 

Maximaal 12 WSIB-deelnemers. 

ZONDAG 16 FEBRUARI  15.00 - 17.00 UUR

HET POLDERMUSEUM, HUIGENDIJK 17          € 12,50

MUZIEKOPTREDEN DARK ROSIE 

In deze koude donkere dagen fleurt u het huis op 
met iets vrolijks op tafel. Hoe leuk als u dat vrolijke 
stuk zelf heeft gemaakt? Tijdens deze workshop van 
Loes Willemsen van Atelier Gewoonleuk maakt u met 
touw een rand om een vaas. Vervolgens maakt u met 
bloemen en groen een mooi bloemstuk, voor op de 
vaas. Na afloop gaat u geheid met iets aparts naar 
huis. Groene vingers zijn niet vereist, wel enthousiasme. Bloemen en materialen kunnen afwijken 
van de foto... 

Maximaal 10 deelnemers.

MAANDAG 17 FEBRUARI   14.00 - 16.30 UUR

GRAND-CAFÉ ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1      € 15,00

WORKSHOP: BLOEMSTUK OP VAAS 

Seriemoordenaar Zodiac teistert San Francisco en 
stuurt na zijn moorden cryptische aanwijzingen 
naar diverse kranten. Een journalist, een obsessief 
puzzelende cartoonist en een vastbesloten 
rechercheur pogen de moordenaar te vinden, met 
ernstige gevolgen voor hun mentale gezondheid. Met 
o.a. Jake Gyllenhaal en Mark Ruffalo. 

Toegang inclusief koffie of thee.

MAANDAG 17 FEBRUARI  10.00 - 12.30 UUR

COOL KUNST EN CULTUUR                               € 7,00

FILM: ZODIAC

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 Hanneke 
Hoffmann 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 17 FEBRUARI  14.00 - 16.00 UUR

BIBLIOTHEEK, PARELHOF 1A  GRATIS

WORKSHOP: E-BOOKS DOWNLOADEN EN LENEN 
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Meer dan een half miljoen motorkilometers reed 
hij… Goed voor 13 keer de wereld rond. Benno 
Graas is vrachtwagenmonteur. Vroeger schreef hij 
alleen werkorders. Daar kwam tijdens zijn reizen 
verandering in: hij zette zijn avonturen op papier. En 
vertelt erover tijdens deze lezing. Benno vertelt over 
de wilde dieren, bijzondere landschappen en vreemde 
culturen die hij onderweg tegenkwam. Ook praktische zaken komen aan de orde. Waar zet je je 
tent op? Wat doe je als je motor stuk gaat in een gebied met wilde dieren? Hoe los je het op als 
de bergen te steil of te hoog zijn, of rivieren te diep? Benno neemt u mee op avontuur. 

Maximaal 20 WSIB-deelnemers. 

DINSDAG 18 FEBRUARI  14.00 - 16.00 UUR

BIBLIOTHEEK, PARELHOF 1A  € 5,00

LEZING: OP EEN OUDE MOTOR 13 KEER DE WERELD ROND 

Nasi, bami, foe yong hai, babi pangang, kipsaté, 
kroepoek… en nog veel meer bekende en minder 
bekende gerechten zijn verkrijgbaar tijdens het 
Chinees buffet. Grappig weetje: in China vallen 
deze maaltijden niet onder de traditionele Chinese 
gerechten. Sterker nog: Babi pangang en foe yong hai 
zijn ontstaan en worden pas geserveerd in Nederland 
sinds de terugkomst van Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indië. Zij wilden graag ‘oosters’ 
eten. Veel Chinese restaurants legden zich vanaf toen toe op Chinees-Indische gerechten. Hoe 
dan ook: laat het u smaken!  Ofwel Xiangshòu ni de fàn!

WOENSDAG 19 FEBRUARI   17.00  UUR

HUGO-WAARD, G. DOUPLANTSOEN 72  € 15,00

CHINEES BUFFET 

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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ACTIVITEITEN MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN VIA 

 WWW.WSIB.NL

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 20 FEBRUARI                10.00 - 11.00 UUR

HEERHUGOWAARD SPORT NV, BEUKENLAAN 1B             € 2,50

FITNESS 

Nasi, bami, foe yong hai, babi pangang, kipsaté, 
kroepoek… en nog veel meer bekende en minder 
bekende gerechten zijn verkrijgbaar tijdens het 
Chinees buffet. Grappig weetje: in China vallen 
deze maaltijden niet onder de traditionele Chinese 
gerechten. Sterker nog: Babi pangang en foe yong hai 
zijn ontstaan en worden pas geserveerd in Nederland 
sinds de terugkomst van Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indië. Zij wilden graag ‘oosters’ 
eten. Veel Chinese restaurants legden zich vanaf toen toe op Chinees-Indische gerechten. Hoe 
dan ook: laat het u smaken!  Ofwel Xiangshòu ni de fàn!

DINSDAG 25 FEBRUARI   VANAF 17.00 UUR

DE RAATSTEDE, DOLOMIET 2    € 15,00

CHINEES BUFFET 

De dansavonden van vroeger… De haren in de krul en 
dansen maar… Herinnert u zich die gouwe, oude tijd 
nog? Die lang vervlogen tijden komen terug tijdens 
deze dansavond met dansdocente Bianca Basjes 
van Let’s twist again.  Zij haalt herinneringen met 
u op en gaat vervolgens met de deelnemers lekker 
los op de dansvloer op muziek uit de jaren vijftig en 

zestig. Verzoeknummers zijn uiteraard welkom! Samen voert u bijvoorbeeld een ‘line dance’ uit, 
probeert u de foxtrot, de twist en natuurlijk wordt er ook vrij gedanst! Eenvoudige pasjes die 
iedereen kan meedoen… Ook als u minder mobiel bent en bijvoorbeeld in een rolstoel zit of een 
rollator gebruikt, bent u van harte uitgenodigd om mee te doen. Er is zo veel meer mogelijk dan 
u denkt! Laten we dansen! Maximaal 35 deelnemers.  

ZATERDAG 22 FEBRUARI   19.30 - 21.15 UUR

GRAND-CAFÉ ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1        € 2,50

DANSEN & HERINNERINGEN OPHALEN 

Er hoeft geen nieuwe Rembrandt in u te schuilen om 
plezier te beleven aan schilderen… De workshop 
Intuïtief schilderen van Margje van der Lei van Art by 
Marlei is geschikt voor iedereen, dus ook als u nooit 
eerder een kwast ter hand heeft genomen. Na een 
korte introductie en een ontspannende mindfulness-
oefening gaan we aan de slag. U krijgt uitleg over de 
mogelijkheden, en u bepaalt zelf wat en hoe u schildert… En dat zorgt altijd voor verrassende 
resultaten! Wist u trouwens dat creatief bezig zijn een rustgevend effect heeft? Intuïtief schilderen 
is ontspannend en kan bovendien ondersteunen bij het verwerken van verdriet.

Maximaal 10 deelnemers.

WOENSDAG 26 FEBRUARI 14.00 - 16.00 UUR

GRAND-CAFÉ ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1       € 15,00

WORKSHOP INTUÏTIEF SCHILDEREN 
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Maak kennis met klankschalen tijdens de sfeervolle 
concerten van Joke Welboren bij grand-café 
Arboretum. Wist u dat het gehoor het eerste zintuig 
is dat zich bij baby’s in de baarmoeder ontwikkelt? 
En dat het gehoor ook het laatste zintuig is dat ons 
verlaat als we overgaan? Klanken zijn van grote 
invloed op ons leven: ze helpen ons te ontspannen 

en zijn van invloed op ons welbevinden. Joke Welboren, ofwel Sakagaweea, laat u kennismaken 
met klankschalen, natuurlijke instrumenten en haar prachtige stem. Nieuwsgierig? Ervaar het 
zelf! Neem een dekentje mee en/of dikke sokken. Maak het u gemakkelijk in een van de stoelen 
of neem een comfortabel matrasje mee om op te liggen. Luister, geef u over en geniet van deze 
klankreis. Maximaal 25 deelnemers. 

VRIJDAG 28 FEBRUARI  14.00 - 15.00 UUR  

GRAND-CAFÉ ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1        € 5,00

MAAK KENNIS MET KLANKSCHALEN 

Elke deelnemer maakt één collage in een fotolijst. Al 
scheurend uit verschillende soorten en kleuren papier 
ontstaat een collage. Een kunstwerkje, ontsproten uit 
uw eigen fantasie. Succes verzekerd: het eindresultaat 
is altijd spectaculair. U gaat naar huis met een prachtig 
ingelijst eigen kunstwerkje  van 26 bij 26 centimeter.

Deze workshop wordt gegeven door kunstenares Tonny Brinkerink.

Maximaal 12 deelnemers.

MAANDAG 2 MAART  10.00 - 12.00 UUR

KUNSTKERK STATIONSWEG 53   € 17,50

MAAK UW EIGEN KUNSTCOLLAGE 

Wilt u meer bewegen, maar wel op een ongedwongen 
en leuke manier? Dan zijn de sport- en beweeglessen 
voor (jonge) senioren wellicht iets voor u! De nadruk 
ligt op het plezier in bewegen, het kennismaken met 
uiteenlopende vormen van bewegen en spel, het 
bevorderen van de fysieke fitheid en het in contact 
komen met leeftijdsgenoten uit de eigen buurt. De 

les duurt zestig minuten en bestaat uit afwisselende sport- en spelactiviteiten, denk aan een 
balspel, bewegingen met sportmaterialen of oefeningen op muziek. Uiteraard onder deskundige 
begeleiding. 

MAANDAG 2 MAART            16.45 - 17.45  UUR

SPORTHAL ZUID HELENA NORDHEIMLAND 3 € 2,50

SPORT & BEWEGEN VOOR JONGE SENIOREN

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. 

Maximaal 20 deelnemers.  

DONDERDAG 5 MAART  14.00 - 15.00 UUR 

COOL KUNST EN CULTUUR/FOYER BEGANE GROND       GRATIS

KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN BIJ COOL 
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Wordt het vlees of vis? Kiest u voor een mals stuk 
biefstuk of voor zalige zalm? De biefstuk wordt 
gesneden van de dikke delen van de bovenbil, is 
vetloos, mals en sappig. Biefstuk zit vol ijzer en 
vitamine B12.  Ook zalm zit boordevol vitamine B12. 
Wist u overigens dat de zalm haar kenmerkende 
oranjerode kleur heeft door de garnalen die de zalm 

eet? De garnalen hebben een hoog caroteengehalte; een rode, natuurlijke kleurstof die wordt 
opgenomen door het vlees van de zalm. Zalm is dus rijk aan B12, omega-3 zuren, vitamine A, D, 
en B6. En bovenal is zalm heel erg lekker! Zowel de biefstuk als de zalm wordt geserveerd met 
salade, patat of aardappels. Geef vooraf uw voorkeur aan voor vlees of vis. 
N.B. De prijs is exclusief drankjes en dessert. Maximaal 50 deelnemers.  

ZATERDAG 7 MAART  VANAF 17.00 UUR

GRAND-CAFÉ ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1      € 18,50

LUXE DINER MET BIEFSTUK OF ZALM

Meer rust in uw hoofd en ontspanning in uw lijf… 
En dat allemaal door yoga! 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. Adem in, adem uit… Namasté!  

Maximaal 10 deelnemers. 

DINSDAG 10 MAART  10.30 - 11.30 UUR

DE RAATSTEDE, DOLOMIET 2   € 4,00

STOELYOGA 

Sluit uw ogen en laat u leiden door zonnige muziek 
uit onder meer Latijns-Amerika. Tijdens deze 
workshop onder leiding van Sonja danst u op vrolijke 
muziek en werkt u ondertussen bijna ongemerkt aan 
uw conditie, coördinatie en uithoudingsvermogen. 
Salsa, merengue, meerdere Latijnse muziekstromen, 
dansklassiekers en (disco)muziek uit lang vervlogen 

tijden komen voorbij. De zumba-workshop is afwisselend, uitdagend, gezellig en geschikt voor 
iedereen. U kunt op uw eigen niveau meedoen. De basispasjes zijn makkelijk, zo belooft Zumba-
Sonja! Tot ziens bij zumba!   

MAANDAG 9 MAART  10.30 - 11.30 UUR

GRAND-CAFÉ ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1        € 5,00

ZUMBA-WORKSHOP

Op een ronde basis (ongeveer 20 cm) gaan we met 
stukjes glas een leuk en kleurrijk motief maken. 
Leuk voor onder bijvoorbeeld een vaas of met een 
kaars erop. De kaars krijgt u er bij. Deze workshop 
wordt verzorgd door Loes Willemsen van Atelier 
Gewoonleuk.  

Maximaal 10 deelnemers.

WOENSDAG 11 MAART   10.00 - 12.30 UUR

DE RAATSTEDE, DOLOMIET 2                   € 10,00

WORKSHOP: GLASMOZAÏEK 
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Pop, rock & soul… Bekende Nederlandstalig en 
Engelse liedjes worden deze woensdag met bijzonder 
veel inlevingsvermogen ten gehore gebracht door 
Janina.  Deze enthousiaste dame zingt en geeft 
daarnaast bij Vocal Center al jaren zangles aan 
bekende en nog te ontdekken zangers en zangeressen. 
Als geen ander beheerst zij de techniek om haar stem 

te gebruiken en u te raken. Fijngevoelige en uitbundigere nummers wisselen elkaar af. Maak u op 
voor een stralend en puur optreden en een gezellige middag! 

Maximaal 15 kaarten.   

WOENSDAG 11 MAART  14.30 - 16.15 UUR

HUGO-WAARD, G. DOUPLANTSOEN 72  € 2,00

MUZIEKOPTREDEN MET JANINA 

Otte Zijlstra bezocht verschillende natuurparken in 
Zuid-Afrika en maakte indrukwekkende foto’s van het 
dierenleven. Van de big five (olifant, leeuw, cheeta, 
neushoorn en buffel) tot de dagschuwe Afrikaanse 
civetkat in het Kruger Nationaal Park. Zijlstra spotte 
en fotografeerde ook indrukwekkende vogels, zoals 
de witruggier en de oorgier. Ook de imposante 
Afrikaanse zeearend en de nog grootste vliegende vogel Kori Trap komen voorbij. Tijdens een van 
de excursies stuitte Zijlstra op een cheeta met net buitgemaakte antilope, een echte toevalstreffer. 
De beelden en verhalen van deze lezing blijven nog lang hangen en doen (terug)verlangen naar 
zuidelijk Afrika. Maximaal 20 deelnemers.

DINSDAG 17 MAART  14.00 - 16.00 UUR

BIBLIOTHEEK, PARELHOF 1A    € 5,00

LEZING: DIERENLEVEN IN DE WILDPARKEN VAN ZUID-AFRIKA

Tango in het Poldermuseum! Het Friese gezelschap 
Orqusta Astor speelt voornamelijk werken van de 
Argentijnse componist en bandoneonspeler Astor 
Piazzolla. Dat doen ze met passie en overtuiging! 
Het orkest bestaat uit zang, vier strijkers, klarinet, 
basklarinet, accordeon en piano en staat onder 
leiding van Bob Driessen. De ritmiek spat eraf in de 

muziek van Piazzolla. Zangeres Lucia Bozzano weet met haar authentieke en warme stem de ziel 
van de muziek goed te verklanken. Het orkest heeft door de speciale combinatie van melodieuze 
instrumenten een geheel eigen geluid. Deze zondagmiddag vult het Poldermuseum zich met 
prachtige tangomuziek, waarin duidelijke invloeden van jazz en klassieke muziek te herkennen 
zijn. Maximaal 12 WSIB-deelnemers.  

ZONDAG 15 MAART   15.00 - 17.00 UUR

HET POLDERMUSEUM, HUIGENDIJK 17 € 10,00

MUZIEKOPTREDEN ORQUESTA ASTOR

Wordt het vlees of vis? Kiest u voor een mals stuk 
biefstuk of voor zalige zalm? De biefstuk wordt 
gesneden van de dikke delen van de bovenbil, is 
vetloos, mals en sappig. Biefstuk zit vol ijzer en 
vitamine B12. Ook zalm zit boordevol vitamine B12. 
Wist u overigens dat de zalm haar kenmerkende 
oranjerode kleur heeft door de garnalen die de zalm 
eet? De garnalen hebben een hoog caroteengehalte; een rode, natuurlijke kleurstof die wordt 
opgenomen door het vlees van de zalm. Zalm is rijk aan B12, omega-3 zuren, vitamine A, D en B6. 
En bovenal is zalm heel erg lekker! Zowel de biefstuk als de zalm wordt geserveerd met salade, 
patat of aardappels. Geef vooraf uw voorkeur aan voor vlees of vis. N.B. De prijs is exclusief 
drankjes en dessert. Maximaal 15 deelnemers.  

WOENSDAG 18 MAART  17.00 UUR

HUGO-WAARD, G. DOUPLANTSOEN 72          € 18,50

LUXE DINER ZALM OF BIEFSTUK 
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Heerhugowaard Sport NV biedt een sport- & spel-les 
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 19 MAART  14.00 - 15.00 UUR

SPORTHAL DE DRAAI , KALMOESSTRAAT 1-3                 GRATIS

SENIOREN FIT 

Swingend, opzwepend, vrolijk en energiek… Dat is 
een percussieworkshop! Doet u mee? Tijdens deze 
workshop van Sydney Paula bij woonzorgcentrum 
Hugo-Waard leert u de basisbeginselen van de 
percussiemuziek. Snel en eenvoudig! Met als resultaat 
een zinnenprikkelend percussiespel!  

DONDERDAG 26 MAART  14.30 - 16.15 UUR  

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

PERCUSSIEWORKSHOP

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 (ontstaan)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 HHW en het gemaal. De prijs is inclusief een kopje koffie of thee. Maximaal 12 
deelnemers.

DINSDAG 24 MAART 10.00 - 12.00 UUR

HUIGENDIJK 17    € 5,00

RONDLEIDING EN PRESENTATIE POLDERMUSEUM 

Wordt het vlees of vis? Kiest u voor een mals stuk 
biefstuk of voor zalige zalm? De biefstuk wordt 
gesneden van de dikke delen van de bovenbil, is 
vetloos, mals en sappig. Biefstuk zit vol ijzer en 
vitamine B12.  Ook zalm zit boordevol vitamine B12. 
Wist u overigens dat de zalm haar kenmerkende 
oranjerode kleur heeft door de garnalen die de zalm 
eet? De garnalen hebben een hoog caroteengehalte; een rode, natuurlijke kleurstof die wordt 
opgenomen door het vlees van de zalm. Zalm is dus rijk aan B12, omega-3 zuren, vitamine A, D, 
en B6. En bovenal is zalm heel erg lekker! Zowel de biefstuk als de zalm wordt geserveerd met 
salade, patat of aardappels. Geef vooraf uw voorkeur aan voor vlees of vis. 
N.B. De prijs is exclusief drankjes en dessert. Maximaal 50 deelnemers.  

DONDERDAG 26 MAART  VANAF 17.00 UUR

DE RAATSTEDE, DOLOMIET 2                                      € 18,50

LUXE DINER ZALM OF BIEFSTUK 
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Maak kennis met klankschalen tijdens de sfeervolle 
concerten van Joke Welboren bij grand-café 
Arboretum. Wist u dat het gehoor het eerste zintuig 
is dat zich bij baby’s in de baarmoeder ontwikkelt? 
En dat het gehoor ook het laatste zintuig is dat ons 
verlaat als we overgaan? Klanken zijn van grote 
invloed op ons leven: ze helpen ons te ontspannen en 

zijn van invloed op ons welbevinden. Joke Welboren, ofwel Sakagaweea, laat u kennismaken met 
klankschalen, natuurlijke instrumenten en haar prachtige stem. Nieuwsgierig? Ervaar het zelf! 
Neem een dekentje mee en/of dikke sokken. Maak het u gemakkelijk in een van de stoelen of 
neem een comfortabel matrasje mee om op te liggen. Luister, geef u over en geniet… 
Maximaal 25 deelnemers. 

VRIJDAG 27 MAART   14.00 - 15.00 UUR

GRAND-CAFÉ ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1        € 5,00

MAAK KENNIS MET KLANKSCHALEN

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! 

MAANDAG 6 APRIL 14.30 - 16.00 UUR

DE WAERD BOWLING, COOLPLEIN 2                   € 7,00

BOWLEN: GOOI MAAR RAAK…     

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 2 APRIL  09.00 - 10.00 UUR

ZWEMBAD WAARDERGOLF, BEUKENLAAN 1B € 2,50

WANDEL BOOTCAMP 

De dansavonden van vroeger… De haren in de krul en 
dansen maar… Herinnert u zich die gouwe,  oude tijd 
nog? Die lang vervlogen tijden komen terug tijdens 
deze dansavond met dansdocente Bianca Basjes 
van Let’s twist again.  Zij haalt herinneringen met 
u op en gaat vervolgens met de deelnemers lekker 
los op de dansvloer op muziek uit de jaren vijftig en 
zestig. Verzoeknummers zijn uiteraard welkom! Samen voert u bijvoorbeeld een ‘line dance’ uit, 
probeert u de foxtrot, de twist en natuurlijk wordt er ook vrij gedanst! Eenvoudige pasjes die 
iedereen kan meedoen… Ook als u minder mobiel bent en bijvoorbeeld in een rolstoel zit of een 
rollator gebruikt, bent u van harte uitgenodigd om mee te doen. Er is zo veel meer mogelijk dan 
u denkt! Laten we dansen! Maximaal 35 deelnemers.  

ZATERDAG 4 APRIL  19.30 - 21.15 UUR

GRAND-CAFÉ ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1        € 2,50

DANSEN & HERINNERINGEN OPHALEN 
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Viool, piano en harp…  Van kletzmer, romantisch en 
klassiek tot operette en jazzy… Duo Gentille speelt 
het! Duo Gentille bestaat uit Cor en Jenny Kreuter. 
Gentille staat voor een sfeervol repertoire: pure 
muziek, zuiver in alle eenvoud. Niet voor niets is de 
letterlijke betekenis van Gentille aardig en vriendelijk. 
Dit vriendelijke duo weet zeker sfeer te brengen 

met hun fantastische muziek. Het repertoire dat zij ten gehore brengen, is afgestemd op de 
feestdagen. Wisselend ingetogen en uitbundig. Puur en verrassend!      
Maximaal 15 deelnemers.  

DONDERDAG 9 APRIL   14.30 - 16.15 UUR

HUGO-WAARD, G. DOUPLANTSOEN 72  € 3,50

MUZIEKOPTREDEN DUO GENTILLE 

Blij met een ei! Een paasei wel te verstaan! Zo vlak 
voor Pasen maakt u onder leiding van Loes Willemsen 
van Atelier GewoonLeuk een prachtige paasdecoratie. 
Wat gaat u doen? U maakt een krans en bekleedt 
deze met mos. In het midden van de krans komt 
een paasstuk van groen, bloemen, vogeltjes, eieren 
en andere paasdecoratie. Sta versteld van uw eigen 

creativiteit! Plantjes en decoratie kunnen afwijken van de foto.

Maximaal 10 deelnemers.

MAANDAG 6 APRIL  14.00 - 16.30 UUR

GRAND-CAFÉ ARBORETUM, TAMARIXPLANTSOEN 1      € 15,00

WORKSHOP: BLIJ MET EEN PAASEI 

Meer rust in uw hoofd en ontspanning in uw lijf… 
En dat allemaal door yoga! 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. Adem in, adem uit… 

Namasté!  
Maximaal 10 deelnemers. 

DINSDAG 14 APRIL  10.30 - 11.30 UUR

DE RAATSTEDE, DOLOMIET 2                       € 4,00

STOELYOGA

Leesliefhebbers opgelet! Vanaf 11 maart krijgen de 
deelnemers aan deze eenmalige leeskring het boek 
‘Magdalena’ van Maarten ‘t Hart te leen. Vervolgens 
bespreekt u dit boek op 15 april met anderen, onder 
leiding van Leonie Holtkamp, medewerker van 
Bibliotheek Kennemerwaard.
De moeder van Maarten ’t Hart groeide op in een 
streng gereformeerd gezin, trouwde met een streng gereformeerde grafdelver en hertrouwde 
later met haar jeugdliefde. Het strenge geloof, haar wantrouwen, angsten, jaloezie, koppigheid 
en haar afkeer van veranderingen bepaalden haar levensgang. Ondanks haar kuren had Maarten 
‘t Hart een sterke band met haar. In dit boek geeft hij een intrigerend en respectvol beeld van zijn 
moeder. Maximaal 10 deelnemers. 

WOENSDAG 15 APRIL  10.00 - 12.00 UUR

BIBLIOTHEEK, PARELHOF 1A   € 3,50

SENIOREN LEESKRING: MAGDALENA VAN MAARTEN ‘T HART
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Een bijzonder interview tussen twee spraakmakende 
heren! Šimeks, een Nederlandse radio- en 
televisiepresentator, cartoonist en columnist  en 
cabaretier Diederik van Vleuten gaan met elkaar in 
gesprek. Šimeks streven voortdurend in het moment 
zelf te leven, maakt hem tot een zeer geschikt 
interviewer. Altijd invoelend, meegaand en begripvol 

ontlokt hij zijn gasten uitspraken waarvan ze zelf niet eens wisten dat ze die ooit zouden doen. 
Dit keer gaat hij in gesprek met Diederik van Vleuten, cabaretier, presentator maar bovenal 
verhalenverteller. De prijs is inclusief koffie of thee.

Maximaal 100 deelnemers.  2

DINSDAG 21 APRIL 11.00 - 12.30 UUR 

COOL KUNST EN CULTUUR / RODI MEDIA ZAAL            € 15,00

INTERVIEW MARTIN ŠIMEK ONTMOET DIEDERIK VAN VLEUTEN

Wandelen tussen de lentekleuren in de ZinTUIgeNtuin 
van Cees en Els Verkerke in Heerhugowaard is een 
prachtig avontuur! Deze schitterende, enorm grote 
tuin is ingericht in Engelse cottagesfeer. De ommuurde 
tuin lijkt op een kloostertuin, met verborgen plekjes 
en zelfs een in het groen verstopt Mariakapelletje! 
De tuin geeft tijdens de excursie langzaam haar 

geheimen prijs. Kom genieten van deze paradijselijke tuin en proef de lente! Tip: trek goede 
laarzen of wandelschoenen aan en neem eventueel een paraplu mee. De excursie gaat bij alle 
weersomstandigheden door! 
Verzamelen bij de ingang van de tuin. Overigens is de tuin niet geschikt voor rolstoelen. 
De prijs is inclusief een kopje koffie of thee. Maximaal 20 deelnemers.

WOENSDAG 22 APRIL  10.00 - 11.30 UUR

ZINTUIGENTUIN, BEUKENLAAN 17  € 5,00

EXCURSIE: LENTE-EXCURSIE IN DE ZINTUIGENTUIN

Waardse Senioren in Beweging 
is een initiatief van: 

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

advertentie bibliotheek

Dit boekje en het activiteitenprogramma zijn met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen hieraan geen 
rechten worden ontleend en zijn programmawijzigingen onder 
voorbehoud. Deelname aan activiteiten is voor eigen risico.  Bij 
verhindering vindt geen restitutie plaats. 

In onze online agenda vindt u veel 
interessante culturele activiteiten voor senioren.

Niet mobiel? Wij komen naar u toe met de Bibliotheek aan Huis.

Digitaal niet zo vaardig? Wij helpen u met computerworkshops en tabletcafés.

De bibliotheek heeft een uitgebreide collectie boeken, e-books, luisterboeken, � lms, tijdschriften, 
games en muziek.

U heeft al een abonnement voor € 4,50 per maand.

Tot ziens in de bibliotheek!

Klantenservice: 072 - 515 66 44
www.bibliotheekkennemerwaard.nl

VERGROOT
UW WERELD
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