
 

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

 
HUGO-WAARD & BOUWTRAJECT  GEBRUIK VAN HULPMIDDELEN 

De zoektocht naar een naam van het nieuwe 
gebouw aan het Gerard Douplantsoen is 
volbracht! Ons nieuwe woonzorgcentrum krijgt 
de naam Hugo-Waard.  
De naam heeft een link naar onze historie en 
verwijst naar de samenwerking met Woonwaard.  
 
Het bouwproject aan het Gerard Douplantsoen 
komt steeds dichterbij. Op 4 februari krijgt u het 
voorlopig ontwerp te zien. Ook organiseren we 
bijeenkomsten voor bewoners en omwonenden 
van Hugo-Oord.  
 
Uiteraard houden we u voortdurend op de 
hoogte van de voortgang.  

Behalve rollators, wandelstokken en boodschap-
penwagentjes zijn er meer hulpmiddelen die het 
leven van senioren veraangenamen en de last 
van lichamelijke ongemakken tot een minimum 
beperken.  
Of u nu behoefte hebt aan een medicijnalarm, 
een douchestoel of een speciale schaar, soms is 
een uitgekiend hulpmiddel precies het ontbre-
kende stukje in uw puzzel.  
 
Donderdag 4 februari van 19.00 tot 20.30 uur 
geven ergotherapeuten Mariëtte van Westen en 
Shanna Nauta van Zorgcirkel in Hugo-Oord 
nuttige informatie over het gebruik van 
hulpmiddelen. U bent van harte welkom! 
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AGENDA VEILIG WONEN  

 21 januari 10.30 uur Tablet-café in het 
Arboretum, 26 januari 10.00 uur in De 
Raatstede 

 4 februari 18.30-19.00 uur in Hugo-Oord, 
presentatie voorlopig ontwerp Hugo-Waard 
aan cliënten en mantelzorgers 

 4 februari 19.00-20.30 uur in Hugo-Oord, 
informatieavond ‘Gebruik van hulpmiddelen 
voor en door senioren’  

 3 en 5 februari 10.30-12.00 uur in De 
Raatstede, lotgenoten-groep Alzheimer 
Nederland (gratis na aanmelding via 
remous@xs4all.nl) 

In Hugo-Oord gaat de centrale toegangsdeur om 
19.00 uur dicht en in De Raatstede om 19.30 uur. 
Cliënten kunnen de deur openen met hun eigen 
sleutel. Bezoekers bellen aan.  
 
We verzoeken al onze cliënten hierbij vriendelijk 
doch dringend om geen onbekende bezoekers 
tegelijk met u binnen te laten als u met uw eigen 
sleutel via de centrale deur binnenkomt. Vraag 
de bezoeker om aan te bellen. Zo voorkomt u dat 
er ongewenst bezoek in onze woonzorgcentra 
binnenkomt. 


