
 
       

       
       
       

       
        

De Pieter Raat Stichting houdt alle cliënten en eerste contactpersonen 
op de hoogte van nieuwtjes en activiteiten via deze nieuwsbrief. 

 
VRIJWILLIGER VAN HET KWARTAAL DENKT U MEE?  

Vrijwilligers zijn onmisbaar en leveren een 
belangrijke bijdrage aan het welzijn van onze 
cliënten. Daarom willen we ieder kwartaal een 
vrijwilliger in het zonnetje zetten. Wie draagt u 
voor en wat betekent deze vrijwilliger voor u en 
onze organisatie? U kunt de naam van de 
vrijwilliger die u graag in het zonnetje zet, 
inleveren bij de receptie.  
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AGENDA NOSTALGISCHE FOTO’S 

 12 juni, Kermis op het Raadhuisplein 

 13 juni, 19.30 uur, Alzheimer Café 
Heerhugowaard, MFA “de Horst”, van 
Eedenplein 5. 

 14 juni, 19.30 uur, Café Doodgewoon, Hal van 
het Hospice, Blanckerhofweg 13, Alkmaar 

 13 t/m 25 juni, Campingweken Gouden 
Dagen, Camping ’73 in Nieuwe Niedorp  

 Voor meer evenementen: zie de 
activiteitenkalender op www.dprs.nl 

 

  
 

       

 
 
 
 
 
 
          
 
 
  
 

Cliënten, 1e contactpersonen, medewerkers en 
wijkbewoners zijn hierbij uitgenodigd om mee te 
denken over namen voor het restaurant, de 
verdiepingen en huiskamers van Hugo-Waard. 
Voor meer informatie, zie de achterzijde van 
deze nieuwsbrief. 

 

We zijn op zoek naar nostalgische foto’s van 
Heerhugowaard. Als u die in uw bezit heeft, 
zouden we de foto’s graag willen lenen. U kunt 
dit doorgeven aan de activiteitenbegeleiders 
Carla, Marjan of Antoinette. 
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Hierbij nodigen wij cliënten, medewerkers en wijkbewoners uit om mee te denken over de 
naamgeving voor het restaurant, de verdiepingen en huiskamers in Hugo-Waard. We zijn op zoek 
naar namen voor: 
 

 het restaurant; 

 huiskamer eerste verdieping; 

 huiskamer tweede verdieping; 

 begane grond; 

 eerste verdieping; 

 tweede verdieping. 
 
Ter inspiratie geven we u de thema’s door die in het interieur toegepast worden. De begane grond 
heeft als thema “naar buiten/park”, de eerste verdieping “strand/zee/duinen” en de tweede 
verdieping “huiselijk”. Het is mooi als de namen een overeenkomst/bindende factor met elkaar 
hebben. Bijvoorbeeld: het thema van de eerste verdieping (strand/zee/duinen) komt zowel terug in 
de naam van de etage als in de huiskamer.  
 
U kunt uw suggesties op de achterzijde invullen en uiterlijk 30 juni a.s. inleveren bij de receptie. 
Vervolgens maakt een jury een keuze uit drie namen per bestemming, waarna er gestemd kan 
worden door cliënten en medewerkers van Hugo-Oord. Voor de winnaar is er een leuk prijsje en 
een eervolle vermelding in de nieuwsbrief! 
 
We zijn benieuwd naar de suggesties!  
 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUGGESTIES NAMEN HUGO-WAARD 

Restaurant    : 
 
Huiskamer eerste verdieping  : 
 
Huiskamer tweede verdieping : 
 
Begane grond    : 
 
Eerste verdieping   : 
 
Tweede verdieping   : 
 

Naam     : _______________________________________________ 

Adres      : _______________________________________________ 

Telefoonnummer   : _______________________________________________ 


