
 
 

       
       
       

       
       

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

 
OPEN DAG HUGO-WAARD WIST U DAT? 

Hoera, locatie Hugo-Waard bestaat in september 
precies één jaar! Wij vieren dit graag met een 
open dag voor cliënten, familieleden en mensen 
uit de wijk op vrijdag 28 september van 11.00 tot 
14.00 uur. Komt u ook gezellig langs? 

 

 Unieke rondleiding door het gebouw en 
appartementen 

 Gratis bloeddruk meten 

 Diverse presentaties  

 Demonstratie jeu de boules in de tuin 
door vereniging Petanqueclub Ça Roule 
uit Heerhugowaard 

 

Locatie Hugo-Waard, Gerard Douplantsoen 72  
Heerhugowaard. De koffie staat klaar! 
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AGENDA PILOT ACTIVITEITEN VOOR IEDEREEN 

 4 september, 10.00 uur, Modeshow door 
Fashion Plus, Hugo-Waard 

 6 september, 14.00 uur, Feestelijke kick-off 
Silverfit Mile fiets, Het Arborteum 

 15 september, 14.30 uur, Amsterdamse 
middag, Hugo-Waard 

 16 september, 14.30 uur, Bingo, De Raatstede 

 24 september, Rollatorloop, Sportpark De 
Vork (opgeven via activiteitenbegeleiding) 

 27 september, 14.30 uur West-Friese 
koffiemiddag, Hugo-Waard 

 28 september, 11.00-14.00 uur, Open Dag, 
Hugo-Waard. 
 

 

Wilt u onze maandelijkse activiteitenprogramma 
inzien? Ga dan naar dprs.nl/welzijn/activiteiten 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
          
 
 
  
 

Er bij De Pieter Raat Stichting verschillende 
vacatures voor vrijwilligerswerk open staan? Zo 
zijn wij o.a. op zoek naar: 

 Ondersteuning bij de broodmaaltijden in 
het restaurant in Hugo-Waard. 

 Maaltijdbezorgers voor Tafeltje Dekje.  

 Vrijwilligers voor de Dagverzorging.  

 Vrijwilligers die cliënten/mensen uit de 
wijk lopend of met de auto naar onze 
activiteiten willen begeleiden. 

 
Bent u geïnteresseerd? Kijk op onze website 
www.dprs.nl (ga via ‘over ons’ naar het kopje 
vrijwilligers) of bel 072 - 576 72 00 en vraag 
naar Gery Vermeer. 
 
 

 
 

 
 
 

Vanaf 1 oktober a.s. draait de Pieter Raat 
Stichting in samenwerking met gemeente 
Heerhugowaard een pilot (proefperiode) voor de 
‘Algemene Voorzieningen’ van onze stichting. 
Wat houdt de pilot in?  
Alle senioren in Heerhugowaard mogen straks 
gebruik maken van de voorzieningen van De 
Pieter Raat Stichting: de maaltijden in het 
restaurant en de activiteiten op locatie De 
Raatstede en Het Arboretum. Voortaan is er geen 
beschikking meer nodig voor de Dagverzorging.  
In september/oktober volgt meer informatie in 
de vorm van flyers en brochures, maar u kunt 
ook informatie opvragen via de Dagverzorging. 
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Een cadeau 
 
Regelmatig schrijft bestuurder Gabriele Kasten van De Pieter Raat Stichting een blog over haar 
belevenissen, inzichten en ervaringen in de zorg en/of binnen de stichting. Deze worden gepubliceerd op 
onze website www.dprs.nl en facebookpagina (De Pieter Raat Stichting).  

Een cadeau 

Piep – piep – piep! Opgeschrikt door luid gepiep liep ik naar de hal van Woonzorgcentrum De 
Raatstede. Een oudere meneer in een rode scootmobiel was achteruit aan het rangeren. “Gaat het 

goed?”, vroeg ik bezorgd. “Het is een cadeau om hier te mogen wonen”, antwoordde hij met een 
lach op zijn gezicht. Opgelucht legde ik mijn hand op zijn schouder en zei: “Ik ben heel blij om dat 
van u te horen.”  

De verhuizing vanuit de huislijke situatie naar een woonzorgcentrum – al dan niet met tussenkomst 
van een ziekenhuis – is voor veel senioren best spannend. Immers lijkt deze stap zo onomkeerbaar, 
zo definitief. Ouderen zijn bang dat de verhuizing een achteruitgang van hun levenskwaliteit 
betekent en dat ze daarbij een stuk eigen regie zullen verliezen. Maar in tegenstelling tot dat gevoel 
blijkt uit recent onderzoek dat de ervaren levenskwaliteit na een verhuizing naar een 
woonzorgcentrum juist licht stijgt.  

Ook binnen De Pieter Raat Stichting herkennen wij dit fenomeen. Regelmatig komen bij ons 

senioren voor een kortdurend verblijf, bijvoorbeeld om na een ziekenhuisopname te herstellen. En 
verliep de inhuizing op de KDO (Kortdurende Opname, voor de liefhebbers van afkortingen onder 
ons) vaak met veel weerstand, zo is de teleurstelling aan het einde van de herstelperiode nog 
groter, als wij hen geen appartement voor permanent verblijf kunnen aanbieden. Op de vraag 
waarom zij van mening veranderd zijn, antwoordt menig senior: “Het voelt hier zo veilig”. 

 Binnen De Pieter Raat Stichting bieden wij niet alleen goede zorg, maar stellen wij vooral de 
levenskwaliteit van onze cliënten voorop. Getrouw ons adagio “Leef uw eigen leven”, zetten wij 
alles in, om hun verblijf in onze woonzorgcentra zo veilig en vertrouwd mogelijk te maken. Dat 
doen wij met een professioneel zorgaanbod, maar ook met goede maaltijden en verschillende 
welzijnsactiviteiten. Als ik er zo over nadenk, bieden wij eigenlijk geen ouderenzorg meer, maar 
zorgen wij voor ouderen. En dan is er geen groter compliment voor onze medewerkers dan de 
uitspraak: “Het is een cadeau om hier te mogen wonen.” 

 

BLOG GABRIELE KASTEN 

Blijf op de hoogte van de 
meest recente blogs via  
onze facebook-pagina. 


