
 

 
        

          

      
      

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

 
Herdenkingsbijeenkomsten  Vervoervrijwilligers Magnolia 

Bewoners en/of familieleden die in 2018 afscheid 
hebben genomen van iemand die hen dierbaar is, zijn 
van harte uitgenodigd voor onze 
herdenkingsbijeenkomsten. In sfeervolle ambiance 
worden de namen van de overledenen genoemd, er 
worden gedichten voorgedragen, geluisterd naar 
muziek en er is een mooie ceremonie. Na afloop 
wordt er nagepraat en een kopje koffie of thee 
gedronken. Wees welkom!    

 
31-10 Hugo-Waard, restaurant De Waard, 19.00.  
14-11 De Raatstede, restaurant in ‘t Stedeke, 19.00.  
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November is maand van verbinding    25-11: Winterfair 

November is maand van verbinding! Met o.m. de 
volgende activiteiten:  
Elke zaterdag, 10.30, Stoelyoga, De Raatstede 
31-10, 19.00, Herdenkingsbijeenkomst, Hugo-Waard 
05-11, 14.30, Demonstratie hulphond, Hugo-Waard  
07-11, 10.30 - 13.00, Samen soep koken, Arboretum  
10-11, 14.30 - 17.00, Amsterdamse middag met 
muziek & quiz, De Raatstede 
14-11, 19.00, Herdenkingsbijeenkomst, De Raatstede  
17-11, 17.00 - 20.30, Biefstukdiner & muziek- 
optreden A Men’s Passion, Arboretum, (reserveren) 
21-11, 10.30 - 13.00, Samen soep koken, Arboretum 
25-11, 15.00 - 19.00, Winterfair, De Raatstede 
Nog veel meer novemberactiviteiten vindt u op  
www.dprs.nl/activiteiten en geprint bij de locaties.  

 
 
 
 
 
 
          
 
 
  
 

Het ontbreken van vervoer is voor sommige senioren 
van Magnolia reden om niet deel te nemen aan onze 
activiteiten. En dat is jammer, zeker omdat bewoners 
aangeven graag te willen meedoen en dat ze zich 
soms best eenzaam voelen.  
 
Daarom zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers 
die senioren van Magnolia willen halen en brengen. 
Interesse? Bel of mail met Gery Vermeer, (072) 576 
72 76, g.vermeer@dprs.nl.    
 
Een verzoek aan mantelzorgers en familieleden: kijk 
eens samen naar vervoeralternatieven, zoals 
HugoHopper of een gemeentelijke ‘taxipas’. Hiermee 
kunnen senioren tegen een voordelig tarief 
gebruikmaken van een taxi. 

 
 
 

Zet het alvast in uw agenda: 25-11 is van 15.00 tot 
19.00 uur de gezellige Winterfair in De Raatstede. 
Met heel veel kraampjes, boordevol 
(woon)accessoires, bloemen, kleding, lekkernijen en 
meer. Een mooie gelegenheid om uw  
decemberinkopen te doen! Er zijn muziek- en 
theateroptredens en u kunt uw geluk beproeven bij 
het Rad van Avontuur.   
 
Rolstoelbus Thijs rijdt tussen 14.30 en 19.30 uur van 
de locatie Hugo-Waard via het Arboretum en 
Magnolia naar De Raatstede en weer terug. Een 
retourtje kost €3,50. Meer info volgt t.z.t.. Komt u 
ook?! We zien u graag! 
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BLOG      
   
Regelmatig schrijft bestuurder Gabriele Kasten van De 
Pieter Raat Stichting over haar belevenissen, inzichten en 
ervaringen in de zorg en/of binnen de stichting. Deze  
teksten worden gepubliceerd via deze nieuwsbrief en als 
BLOG op onze website www.dprs.nl en facebookpagina  
(De Pieter Raat Stichting). 

 

Trots 
Onze huidige beleidsmedewerker verhuist binnenkort naar Den Haag. Haar eerste sollicitatie op een 

nieuwe functie in de buurt van haar toekomstige woonadres was meteen raak. Wij probeerden haar 

op allerlei manieren te verleiden om bij ons te blijven, maar ja, de liefde was sterker dan het werk 

(~vrij naar Konsalik~). Er zat dus niets anders op dan een vacature beleidsmedewerker/ 

bestuurssecretaris open te stellen. Het aantal reacties was overweldigend en op een doordeweekse 

ochtend ontvingen wij met z’n drieën een aantal kandidaten. ,,En waar zijn jullie trots op?’’, vroeg 

een kandidaat nieuwsgierig bij de afronding van het laatste gesprek. Eensgezind antwoordden wij: 

,,Op de goede verbinding onderling en met onze cliënten. Wij zorgen echt voor elkaar!’’ 

 

Net nadat de kandidaat vertrok, liep een oudere mevrouw buiten langs het raam. Ze droeg een 

blouse met korte mouwen en een knielang rokje: net iets te luchtig voor deze tijd van het jaar. Onze 

zorgmanager keek haar even verbaasd na en sprong vervolgens op van haar stoel. Zonder iets te 

zeggen rende ze naar buiten, achter mevrouw aan. Een aantal minuten later kwam ze arm in arm 

met haar terug gewandeld. Mevrouw is een bewoner van De Raatstede en heeft lichte, cognitieve 

problemen. Ze maakt regelmatig een kleine wandeling buiten het huis en ingrijpen was eigenlijk niet 

nodig. Maar ja, mevrouw had ook een dementerende bewoner kunnen zijn. Je moet er niet aan 

denken dat ze tijdens een wandeling dan was verdwaald. Toen onze zorgmanager terugkwam naar 

de vergaderkamer, keken mijn collega en ik elkaar trots aan. Dit was nu precies wat we eerder tijdens 

het sollicitatiegesprek bedoelden! Het sprintje illustreert waar we het over hadden: zorgen is onze 

tweede natuur. Onze passie. In verbinding met elkaar, hebben we hart voor en oog voor elkaar. We 

zorgen voor onze bewoners en collega’s. 

  

Een aantal dagen later zat ik op vrijdagavond achter mijn computer. Het was al zeven uur en ik was 

vastbesloten pas naar huis te gaan als ik een bepaald contract af had. Een verzorgende liep op de 

gang en zag mijn deur openstaan. Ze kwam binnen en vroeg of zij een kopje thee voor mij kon 

halen. Wat was dat hartverwarmend! Wij zorgen niet alleen voor onze cliënten, maar ook voor 

elkaar. Dat is zo’n fijn gevoel en daar ben ik heel trots op! En ik verklap het alvast: de sollicitant die 

vroeg naar onze trots, die heeft uiteindelijk de baan gekregen! Dat we maar lang nieuwsgierig mogen 

blijven naar en samen mogen zorgen voor elkaar. En voor datgene waar we trots op zijn!  
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