
 

 
       

       
       
       

       
   

 

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 april dubbeldik! 

 

CERTIFICAAT DEMENTIEVRIENDELIJK DPRS VERBINDT JONG EN OUD  

De Pieter Raat Stichting is officieel erkent als een 
dementievriendelijke organisatie. Medewerkers 
en cliënten wisten dat natuurlijk al lang, maar nu 
is het ook officieel! Op 21 maart ontving 
bestuurder Gabriele Kasten uit handen van Adri 
Steenhoek, voorzitter van de afdeling Noord-
Kennemerland van Alzheimer Nederland, een 
certificaat van Samen Dementievriendelijk. Een 
dementievriendelijke organisatie is 
maatschappelijk betrokken en onderscheidend.  
 
,,De medewerkers van De Pieter Raat Stichting 
gaan prima om met mensen met dementie: 
daarop scoort De Pieter Raat Stichting hoog. 
DPRS is dementievriendelijk en biedt een prettige 
service. Juist aan cliënten met dementie’’, aldus 
Adri Steenhoek.   
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Daar waar ooit onze senioren van Hugo-Oord 
woonden, liggen nu baby’s kraaiend van plezier 
in de box. Aan de Van Veenweg wonen 
tegenwoordig onder meer ‘spoedzoekers’ en 
jonge moeders met hun baby’s. Eén van die 
baby’s woont met haar moeder in het 
voormalige appartement van mevrouw Scholten 
(97), die maar wat graag op kraamvisite ging. En 
het leuke is dat enkele jonge moeders met hun 
baby’s op hun beurt weer op de koffie komen bij 
Hugo-Waard. Zo verbindt DPRS jong en oud.  
 
Toekomst 
Het complex Hugo-Oord wordt vanaf 2020 
herontwikkeld voor cliënten van DPRS. Terwijl 
hier plannen voor worden gemaakt, wordt Hugo-
Oord dus tijdelijk bewoond door onder meer 
spoedzoekers en cliënten van zorgorganisaties 
dnoDoen en Nehemia Zorg. 
 
Zie verderop in deze nieuwsbrief voor meer info 
over het Open Huis van Hugo-Oord op 25 april! 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

VRIJKAARTEN MUSICAL ZORRO 

Op zondag 14 april speelt Brassica Musicals Zorro 
in theater Cool. Namens sponsor Stichting Nut 
geeft Gouden Dagen/DPRS vrijkaartjes weg. De 
musical start om 13.30 uur. Let op: het gaat om 
balkonkaartjes! Vanaf donderdag 4 april zijn de 
kaartjes verkrijgbaar bij de receptie van De 
Raatstede. Max. 2 kaarten p.p. en op = op.  
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
  
 

Lijkt het u leuk om rond te kijken in het 
voormalige woonzorgcentrum Hugo-Oord, deel te 
nemen aan leuke activiteiten en tegelijkertijd 
gezellig een hapje of drankje te doen? Kom dan 
donderdag 25 april van 16.00-17.30 uur naar 
Hugo-Oord aan de Van Veenweg 15: De huidige 
bewoners (o.a. jonge moeders) organiseren een 
Open Huis en maken graag kennis met u. Kom 
gezellig langs, de bewoners heten u graag 
welkom! 

 
 
 

 

OPEN HUIS HUGO-OORD 
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ZWETEN IN DE SAUNA  

Goed zorgen voor een ander, gaat nog beter als 
u ook goed voor uzelf zorgt. Daarom verloten 
we saunavouchers onder onze vrijwilligers en 
mantelzorgers. Zeg maar een hartverwarmend 
cadeautje, als blijk van waardering!  
 
Stuur graag voor 6 april een mailtje naar 
c.dewilde@dprs.nl. Onder de inzenders verloten 
we de saunabonnen, max. 2 vouchers p.p.  
 
Eén voucher geeft gratis toegang voor 1 
persoon. Bezoekers moeten zich registreren op 
de website en betalen hiervoor eenmalig vijf 
euro boekingskosten. De deelnemende sauna’s 
zijn: Veluwse bron, Zwaluwhoeve, Elysium, 
Spapuur, Thermen Holiday en SpaWell. De 
vouchers zijn geldig t/m 1 juni. Deze actie wordt 
mede mogelijk gemaakt door de Week van Zorg 
& Welzijn. 

 

 Zo 7 april, 15.00 uur, film van Hendrik Groen, 

Hugo-Waard, 

 Ma 8 april, High tea bij Voor Elkaar (na 

aanmelding), €7,50, 10.45-13.30 uur. 

 Di 9 april, Samen bakken: saucijzen- en 

kaasbroodjes (€3,-), 10.30 uur het Arboretum 

 Vrij 12 april, 10.00 uur, Modeverkoop van 

Fashion plus mode, Hugo-Waard 

 Za 13 april, 10.30 uur, Samen Bakken (€2,50), 

De Raatstede 

 Woe 17 april, 10.30 uur, Paasstukjes maken 

(vooraf aanmelden), Hugo-Waard 

 Donderdag 18 april, High tea en optreden 

Thea Ooms (€7,50), Hugo-Waard 

 
 
 

 

AGENDA 

18-04: FILMOPNAMES  
 

Donderdag 18 april komt er tussen 10.00 en 
15.00 een filmploeg opnames maken bij DPRS 
voor het RTL4- programma ‘Van passie tot 
droombaan’. Uiteraard filmen we alleen als we 
daarover vooraf heldere afspraken hebben 
gemaakt. Verdere info hierover volgt nog! 
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KEUKEN HUGO-WAARD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRIJWILLIGER VAN HET KWARTAAL  
 

12-04: ROLLATORLOOP 

Henk is uitgeroepen tot vrijwilliger van het 
kwartaal! Deze enthousiaste en bevlogen 
vrijwilliger brengt onder meer flyers rond voor De 
Pieter Raat Stichting, helpt mee met activiteiten 
voor Gouden Dagen, bezoekt cliënten in De 
Raatstede, begeleidt het jeu de boulen op de 
locatie Hugo-Waard en gaat ook regelmatig met 
de duofiets op pad. Ook tijdens de 
campingweken ging Henk mee als vrijwilliger en 
fietste hij heen en weer met een cliënt naast zich. 
Als er nieuwe fietsvrijwilligers zijn is Henk 
diegene die ze inwerkt. Wij zijn ontzettend blij 
met Henk! 
 
Wilt u ook graag een vrijwilliger in het zonnetje 
zetten? 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. 
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Restaurant Hugo-Waard behoort tot de top 3 van 
Beste Nieuwkomers van Nederland! Aldus de jury 
van de Stichting Veiligvoedsel.nl. Een jaar lang is 
er door bijna 500 ziekenhuizen en 
zorginstellingen gestreden om de felbegeerde 
Veiligvoedsel.nl awards. Restaurant Hugo-Waard 
scoorde een 8,7, zo werd bekend gemaakt tijdens 
het Nationaal Congres Veilig Voedsel in 
Veenendaal.  
 
 
          
 
 
  
 

Bent u wel in een voor een beetje sportieve 
competitie? Geef u dan op voor de Rollatorloop 
op vrijdag 12 april! Dit is een nieuw onderdeel 
van de Heerhugowaard Cityrun by Night. 
Speciaal bedoeld voor u! 
 
De Rollatorloop start om 18.45 uur op het 
Stadsplein bij de bibliotheek met een warming-
up en om 19.00 uur klinkt het officiële 
startschot. Senioren leggen dan al wandelend 
(met of zonder rollator) of zittend in een rolstoel 
een afstand van 200 meter af. Bij minder mooi 
weer wordt dit een alternatieve route door 
winkelcentrum Middenwaard. De feestelijke 
finish is op het Coolplein. De opbrengst van het 
evenement gaat naar stichting Gouden Dagen.  
 
Komt u liever aanmoedigen? Ook dat kan 
natuurlijk! Graag zien we u vrijdag 12 april! 
 
Begeleiders 
Lijkt het je leuk om met een bewoner/ cliënt te 
lopen? Fijn! We zoeken begeleiders!  
 
U kunt zich als deelnemer en/of begeleider 
aanmelden bij de dames van de 
activiteitenbegeleiding of via 
communicatiemedewerker Cynthia de Wilde  
c.dewilde@dprs.nl 
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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. Haar teksten worden gepubliceerd via deze nieuwsbrief en als 
BLOG op onze website www.dprs.nl en facebookpagina  
(De Pieter Raat Stichting). 

 
Smakelijk eten! 
Mijn zoon van negentien belt me te pas en te onpas met de vraag: ‘Mama, wat eten wij vandaag?’. En dan 
stoort hij zich niet eraan, dat ik op mijn werk ben of andere verplichtingen heb. Eten is een belangrijk 
moment op de dag, en als de levensjaren vorderen, misschien wel het belangrijkste moment van de dag. 
 
Tegelijkertijd is eten en drinken een ingewikkeld vraagstuk onder senioren bij De Pieter Raat Stichting. Dit 
heeft onder meer te maken met de diversiteit aan bewoners in onze woonzorgcentra en uit de omliggende 
buurten. De ene senior houdt van traditionele maaltijden, de ander meer van de nieuwe keuken. Sommigen 
volgen een zoutarm dieet, terwijl een ander juist kruidig eten prefereert. Ik zou bijna zeggen: zoveel mensen, 
zoveel wensen.  
 
Sambal erbij?  
Een tijd geleden maakte een bewoner herhaaldelijk bezwaar tegen de, in zijn beleving, smakeloze 
maaltijden. Een van onze gastronomie- medewerkers ging met hem in gesprek. En wat bleek? Meneer zat 
zijn hele leven bij de mariniers. Daar is het gebruikelijk om al bij het ontbijt sambal op de boterhammen te 
smeren. Geen wonder dus, dat meneer onze maaltijden kleurloos en smakeloos vond. Na het gesprek kreeg 
meneer zijn maaltijden met een glas sambal er bij geserveerd en ziezo: hij was tevreden. 
 
Koken is kunst  
Bij De Pieter Raat Stichting komen senioren met diverse smaken bij elkaar. Dit terwijl bij andere restaurants 
al een selectie bij de voordeur plaatsvindt op basis van de menukaart. Als iemand niet van Aziatisch eten 
houdt, dan loopt hij of zij de deur van het Chinese restaurant voorbij en schuift diegene wellicht aan in een 
Italiaans of Grieks restaurant. Voor onze restaurants is dat anders en dat vraagt veel van ons 
gastronomieteam. Het is voor ons de kunst om goed en gevarieerd te koken en constant in gesprek te gaan 
en te blijven met onze senioren. Wat zijn hun wensen? En hoe kunnen we daar zo goed mogelijk op 
inspelen?  
 
Gezelligheid aan tafel  
Onlangs hebben wij een korte film gemaakt over onze keuken in Hugo-Waard. Daarin laten wij zien, hoe we 
veilig en smaakvol onze maaltijden bereiden. Het Keurmerk VeiligVoedsel.nl nomineerde ons zelfs voor een 
prijs. We mogen ons rekenen tot de top drie van beste Nieuwkomers van Nederland, in de categorie 
zorginstellingkeukens. En dat is zeker een felicitatie voor ons keuken- en restaurantteam waard! De mooiste 
beloning voor de inzet van dit team, kregen wij toch wel tijdens de opnames van het filmpje: tijdens het eten 
begonnen onze senioren in het restaurant spontaan te zingen en te dansen. Daaruit blijkt maar weer dat 
eten niet alleen het belangrijkste moment van de dag is, maar toch zeker ook het mooiste moment van de 
dag! Smakelijk eten!  
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