
 
       

       
       
       

       
   

 

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

 
Vanwege extra nieuws is deze nieuwsbrief van juli wat langer dan gebruikelijk. 

 

TUIN HUGO-WAARD TOEKOMST HUGO-OORD   
 
Hugo-Waard heeft een grote tuin die in het 
voorjaar is aangelegd. De grond is van de 
gemeente en zij verzorgt ook het onderhoud.  
 
De afgelopen week hebben we overleg gehad 
met de gemeente. Het blijkt dat door de wijze 
van aanleg en de weersomstandigheden (een nat 
najaar en een droog voorjaar) er meer onkruid in 
de tuin staat dan verwacht. De gemeente gaat 
daarom dit jaar extra onderhoud plegen. Het gras 
wordt in het groeiseizoen ongeveer 1 keer per 
twee weken gemaaid. Het verwijderen van 
onkruid in de beplantingsvakken gaat vaker 
plaatsvinden dan gemiddeld. Daarnaast blijkt dat 
een aantal planten en bomen niet goed groeien. 
Deze worden aankomend jaar vervangen.  
 
De werkgroep tuin Hugo-Waard is ook bijeengekomen 
met een tuinarchitect om ideeën te verzamelen om 
de tuin verder te verrijken met beweegtoestellen en 
andere elementen. Daarover meer in een volgende 
nieuwsbrief. 
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Dit najaar gaat De Pieter Raat Stichting samen 
met Woonwaard en de gemeente de 
bouwplannen voor Hugo-Oord actualiseren.  
 
Op dit moment denken wij aan de combinatie 
van reguliere en sociale woonappartementen en 
zorgvoorzieningen voor onder meer 
dementerende ouderen. Zodra de nieuwe 
plannen uitgewerkt zijn en het formele besluit 
genomen is, start de Pieter Raat Stichting vanaf 
2020/2021 met de sloop en de nieuwbouw van 
Hugo-Oord.  
 
In de tussentijd krijgt Hugo-Oord een tijdelijke 
invulling. Op woensdagavond 18 juli jl. heeft 
Wethouder Does in een bijeenkomst met de wijk 
de plannen van de tijdelijke invulling op de 
locatie Hugo-Oord toegelicht. Vanuit De Pieter 
Raat Stichting willen wij maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen en het gebouw 
gedeeltelijk aan Jeugdzorgorganisaties zoals 
bijvoorbeeld Parlan, Nehemia en DNO Doen ter 
beschikking stellen.  
 
Zoals u van ons gewend bent, betrekken wij u bij 
de ontwikkelingen en houden we u via de 
nieuwsbrieven op de hoogte. Heeft u nog vragen 
over dit bericht? Laat het dan weten op 
info@dprs.nl.  
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WARM WEER MAAKT DORSTIG 

Het is bijna weer tijd om de Vrijwilliger van het 
Kwartaal uit te roepen. Kent u een vrijwilliger die 
u graag in het zonnetje zet? Geef het dan door 
aan g.vermeer@dprs.nl of bel Gery Vermeer 
(vrijwilligerscoördinator) op ma, wo, do tussen 
9.00 – 13.00 uur op 072-5767200). 
 

 
 
 
 

 
 

 

Over het algemeen ervaren oudere mensen 
minder snel een dorstgevoel, terwijl zij 
tegelijkertijd extra gevoelig zijn voor een tekort 
aan vocht. Op de tropische dagen staan op onze 
locaties kannen met limonade en bouillon. Die 
staan er speciaal voor u!  

 

 

 
 
 
 
 

VRIJWILLIGER VAN HET KWARTAAL 

Jaarlijkse feestje 
Op 7 november is de jaarlijkse feestavond voor 
vrijwilligers. Het begint om 17.30 uur. Schrijf hem 
alvast op in je agenda! Nadere informatie over de 
inhoud en plaats volgt nog. Het belooft in ieder 
geval weer een gezellige en inspirerende avond te 
worden! 
 

 

 
 
Input gevraagd 
De vrijwilligersraad en De Pieter Raat Stichting 
vinden het belangrijk dat vrijwilligers hun werk 
goed kunnen doen en de juiste handvatten 
krijgen. Daarom horen we graag welke behoefte 
er aan scholing is onder onze vrijwilligers. Denk 
aan een workshop over dementie, diabetes, 
voorkomen van vallen of goed en veilig gebruik 
van rolstoelen. Heb je wensen en ideeën? Geef 
dit door aan g.vermeer@dprs.nl  
We nemen alle ideeën mee in het 
scholingsprogramma van 2019. 

 

MEDEDELINGEN VOOR VRIJWILLIGERS  
 

Vervolg nieuwsbrief 
 

MEEBRENGEN VAN TRAKTATIES  

Het is al langer de wens van bewoners en familie 
om (zelfgemaakte) traktaties mee te brengen en 
in kleine kring rond te delen. Graag werken wij 
aan deze wens mee en stellen het restaurant 
hiervoor open. Uiteraard gaan wij ervan uit, dat 
u zelfgemaakte traktaties zorgvuldig bereidt en 
zo lang mogelijk gekoeld bewaart. Onze 
voedingsmedewerkers beantwoorden graag uw 
vragen en zullen – indien nodig – naar de 
meegebrachte producten kijken om de 
voedselveiligheid van de restaurantgasten te 
waarborgen. Het is alleen niet de bedoeling om 
zelf de catering voor feesten/condoleances/ 
jubilea te verzorgen. Hiervoor vragen wij u 
vooraf een reservering te maken. Indien u bij 
deze gelegenheden zelf etens- of drinkwaren 
wilt meenemen, brengen wij u daarvoor een 
financieel bedrag in rekening (zgn. kurkengeld).  

 

 8 augustus, Barbecue, 12.30 uur, Hugo-
Waard 

 14 augustus, Visjesdag, 14.30-16.00 uur 
op Hugo-Waard en 17.30-20.00 uur op 
Het Arborteum  

 15 augustus, Visjesdag, 14.30-16.00 uur, 
De Raatstede 

 20 augustus, Barbecue, 12.30 uur De 
Raatstede en om 17.00 uur op Het 
Arboretum 

 
 

 
 

 
 

 

AGENDA 
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