
 
 

       

         
           

      
    

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

 
Alle HHW-senioren zijn welkom Collega’s & prijs 

Misschien heeft u het gehoord of heeft u het gemerkt: 
sinds 1 oktober zijn onze activiteiten en restaurants 
opengesteld voor alle senioren van HHW. Dit 
gezamenlijke initiatief van de gemeente en DPRS is 
bedoeld om het welzijn te bevorderen en ontmoeting 
en beweging te stimuleren. Met succes, want steeds 
meer senioren weten ons, onze activiteiten en 
restaurants te vinden. Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd. Dus kent u senioren die willen aanschuiven en 
deelnemen in De Raatstede, het Arboretum 
(Tamarixplantsoen) of Hugo-Waard (G.Douplantsoen): 
ze zijn van harte welkom! Deelname aan de meeste 
activiteiten is gratis. Evenals een kopje koffie of thee.  
  
Tijdens kerst en oud & nieuw zijn de algemene 
voorzieningen open: u bent van harte welkom!  
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December: aandacht en gezelligheid    Filmpje!  

December is feestmaand bij uitstek! Maand van 
aandacht voor elkaar & gezelligheid. Met o.m. de 
volgende activiteiten:  
Elke zaterdag, 14.30 - 16.30, Spelletjescafé, Raatstede 
07-12, 10.00, modeverkoop H&A mode, Hugo-Waard  
13-12, 10.00, kerststukjes maken, Arboretum  
15-12, 14.30 - 16.15, Olden Goldies-band, HW  
16-12, 13.30, Santa Run & Wandeltocht zie bijlage!   
17 & 18-12, 17.00, kerstdiner Raatstede, reserveren   
19 & 20-12, 17.00, kerstdiner Arboretum, reserveren 
€20,-  
21-12, 14.30, optreden Trompet Variations, Raatstede  
25-12, 17.00, kerstdiner Arboretum, reserveren, €20,-  
26-12, 17.00, kerstgourmet Arboretum, €20,- 
31-12, 16.00, oliebollenbingo & broodmaaltijd, RS   
Kijk voor veel meer activiteiten op 
www.dprs.nl/activiteiten en geprint bij de locaties.  

 

 
 

 
 

 
          
 

 
  
 

Deze maand nemen wij afscheid van een aantal 
gewaardeerde collega’s. Zo heeft Madelon Sijsenaar, 
onze zorgmanager een nieuwe uitdaging gevonden. 
Haar taken worden waargenomen door collega’s. 
Ook wijkverpleegkundige Anneke Zwanepol vertrekt. 
Hanneke Limmen is de nieuwe wijkverpleegkundige. 
Beleidsmedewerker en bestuurssecretaris Sophie 
Thijssen wordt opgevolgd door Will Molenaar. Wij 
wensen iedereen heel veel succes!     
    
  Veilig Voedsel & Beste keuken  
Restaurant Hugo-Waard aan het G. Douplantsoen 
heeft 29-11 het keurmerk Veilig Voedsel.nl gekregen 
en is uitgeroepen tot ‘beste frontoffice keuken’ van 
Noord-Holland! Hier kunnen senioren lekker & veilig 
eten!   
 

 

Met trots presenteren wij: ons eerste Pieter Raat-
filmpje. Ofwel vlog. Met in de hoofdrol collega Amber 
en een aantal bewoners. Amber laat in vogelvlucht De 
Raatstede zien en vertelt hoe het is om bij ons te 
werken. De film is voor werving van nieuwe 
medewerkers en vrijwilligers, met hart voor de zorg en 
onze senioren. Binnenkort starten de opnames voor 
het tweede filmpje. Uiteraard vragen we bewoners die 
in beeld komen of hun eerste contactpersoon om 
toestemming. Het filmpje is te zien op www.dprs.nl.   
 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.dprs.nl/activiteiten
http://www.dprs.nl/


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). 
 

Vrijwilligerswerk:  
dat doe je toch gewoon voor elkaar?  
,,Ken je Adri, de duofietser?”, vraagt een mevrouw aan mij tijdens het jaarlijkse vrijwilligersdiner. ,,Ja, 
natuurlijk ken ik Adri”, antwoord ik. ,,Dat is mijn man!”, zegt zij vol trots. Wie kent Adri nu niet? Waar 
Adri verschijnt, verschijnt een glimlach. Regelmatig fietst hij met senioren op de duo-fiets door 
Heerhugowaard. Zelfs in winkelcentrum Middenwaard rijdt hij regelmatig voorbij. In mijn eerste 
maanden als bestuurder heeft Adri mij persoonlijk leren duo-fietsen. Vrijwilligers zoals Adri zijn voor 
ons onmisbaar!  
 
Vrijwilligers maken het verschil  
Bij De Pieter Raat Stichting helpen meer dan 200 vrijwilligers actief mee! Zij schenken koffie, 
organiseren bijeenkomsten, spelen spelletjes, dirigeren koren, spelen piano, vervoeren senioren… En 
nog veel meer. Zonder onze vrijwilligers zou onze zorg aan senioren anders zijn. Onze medewerkers 
zetten zich met hart en ziel in om zo goed mogelijke zorg te bieden. En onze vrijwilligers vullen hen 
mooi aan. Zij zijn feitelijk de kers op de taart. De mensen die met hun hulp en aanwezigheid net dat 
beetje verschil maken. Tussen warm en hartverwarmend. Tussen aandacht en extra aandacht.  
 
Vrijwilligersdiner & jubilarissen  
Een keer per jaar zetten wij de vrijwilligers extra in het zonnetje tijdens ons vrijwilligersdiner. Het is 
altijd erg gezellig. Dit keer is de stemming wel heel feestelijk. Na het eten huldigt onze 
vrijwilligerscoördinator Gery Vermeer maar liefst 19 jubilarissen! Sommige vrijwilligers zetten zich al 
tientallen jaren in voor De Pieter Raat Stichting: mevrouw Tiny Assendelft spant met 40 jaar 
vrijwilligerswerk de kroon. Zij begon bij het toenmalige Huis ter Kimme, dat later opging in De Pieter 
Raat Stichting. Alle jubilarissen krijgen een persoonlijk dankwoordje van Gery en een prachtig boeket. 
Dank nogmaals en fijn dat wij en onze senioren op u mogen rekenen!  
 
Adri schittert door afwezigheid  
En wie-o-wie ontbreekt er tijdens het vrijwilligersdiner? En 
schittert daarmee door afwezigheid? Adri! Zijn vrouw vertelt 
mij dat hij ‘dat’ allemaal niet nodig vindt. ,,Want 
vrijwilligerswerk doe je toch gewoon voor elkaar!”. Daarom 
zetten wij onze Adri, die wij met zijn tachtig lentes echt 
‘gewoon’ bij zijn voornaam moeten noemen, via deze blog 
toch nog even in het zonnetje. Dank Adri, voor al twintig(!) 
jaar vrijwilligerswerk. Dank voor de mooie fietstochten, je 
verhalen en de glimlachen die je bij de senioren op het 
gezicht weet te toveren! Dat je nog maar lang mag blijven 
fietsen! 

 

http://www.dprs.nl/

