
Nieuwsbrief, 1 oktober 2020

,,Wij kunnen klaar zijn met virus, maar het virus is niet klaar
met óns!’’, benadrukte minister De Jonge van
Volksgezondheid twee weken geleden tijdens een
persconferentie. Marc Gommers, voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, herhaalde deze
uitspraak tijdens de talkshow Jinek over het initiatief
#ikdoenietmeermee van een aantal BN’ers. De discussie over
de nut en noodzaak van maatregelen komt op een moment

dat de besmettingen met het Coronavirus weer toenemen. Veel gebieden in Nederland
hebben de code ‘zorgelijk’ ontvangen, een aantal grote steden, waaronder Amsterdam, zelfs
de code ‘ernstig’. Ziekenhuizen stromen weer vol met coronapatiënten en
ouderenzorgorganisaties kampen opnieuw met covid-uitbraken.

Preventief in isolatie
Ook bij ons raakten medewerkers besmet en zijn de afgelopen twee weken drie afdelingen
uit voorzorg in isolatie geplaatst. Deze keer pasten wij een slimme lock-down toe en
isoleerden we doelgericht enkele teams en afdelingen. Ook was het voor familie mogelijk
om ‘gewoon’ op bezoek te komen – uiteraard in beschermende kleding. Gelukkig bleken
onze bewoners niet besmet, maar de schrik zat er bij Pieter Raat weer goed in. ,,Het zal
toch niet weer…’’, hoorde ik vaak op de werkvloer.

De angst voor nieuwe besmettingen zit diep. Begrijpelijk, want de beelden van maart en
april staan nog op ons netvlies, de herinneringen aan die akelige periode zijn haarscherp en
het verlies nog zo voelbaar. Die angst kunnen we niet wegnemen. Wel doen wij er alles aan
om de risico’s zo veel mogelijk te beperken, om voorbereid te zijn en de kalmte te bewaren.

Voorbereid
En voorbereid zijn we! De afgelopen periode hebben we de procedures kritisch nagelopen,
gezorgd voor voldoende beschermingsmiddelen en de draaiboeken waar nodig bijgesteld.
We hebben geoefend met het aan- en uittrekken van beschermende kleding. Daarbij
worden we bijgestaan door een corona-coach van Waardigheid en Trots, een
overheidsprogramma voor de zorgsector. Lees verder op de volgende pagina>>

Lees verder op de volgende pagina>>>

Pieter Raat houdt haar cliënten en eerste contactpersonen regelmatig op de hoogte van 
het laatste nieuws en leuke gebeurtenissen via deze nieuwsbrief.
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Voorwoord, vervolg van pagina 1
Toen er in de afgelopen anderhalve week sprake bleek van mogelijke besmettingen met
covid, waren we in een aantal uren ‘up and running’: een ieder nam direct zijn of haar
verantwoordelijkheid.

Respect voor uw flexibiliteit
In de talkshow van Eva Jinek zei Famke Louise vorige week, dat zij ‘respect voor corona
heeft’. Dat bedoelde ze natuurlijk anders. Bij het horen van die woorden, bedacht ik me
eens te meer dat ik vooral heel veel respect heb voor u als bewoners, voor uw familieleden
en voor onze medewerkers en vrijwilligers. Want wat wordt er een beroep gedaan op uw
incasseringsvermogen en flexibiliteit.

Nu al merken we dat meer mensen verkoudheidsklachten krijgen en getest moeten worden.
Dat geldt voor bewoners, medewerkers, vrijwilligers en misschien ook wel voor uzelf. U kunt
er op vertrouwen dat we betrokkenen en hun naasten direct informeren. Totdat wij een
vaccin hebben, is corona onze nieuwe werkelijkheid. Een die we elke dag weer opnieuw
onder ogen moeten zien. Ja, het is een uitdaging om positief te zijn en te blijven. Laten we
goed voor elkaar en onszelf zorgen en elkaar door deze periode helpen. Met warme groet,

Gabriele Kasten, bestuurder

Enquête 
In de vorige nieuwsbrief riepen wij u op een (online) enquête 
in te vullen en uw wensen en behoeften kenbaar te maken in geval 
van nieuwe coronabesmettingen. Meer dan 50 mensen hebben de
enquête inmiddels ingevuld en er blijven reacties binnenkomen!
Ook wordt bestuurder Gabriele Kasten regelmatig aange-
sproken door bewoners en eerste contactpersonen die graag hun mening en ideeën wilden 
delen. Heel hartelijk dank daarvoor! Zoveel mensen, zoveel meningen. We zijn druk bezig 
de reacties te verwerken en waar mogelijk te integreren in ons plan van aanpak. Binnenkort 
meer hierover… 

Herdenkingsbijeenkomsten in 
De Ontmoetingskerk uitgesteld
De herdenkingsdiensten voor nabestaanden, 
bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers 
zijn vanwege de aanscherpte coronaregels uitgesteld. 
Onlangs heeft u van ons een uitnodiging ontvangen 
voor onze herdenkingsdiensten op 19, 21 en 23 
oktober in De Ontmoetingskerk aan de Middenweg in 
Heerhugowaard. ,,We hopen deze diensten op een 
later moment te kunnen houden, zodat we samen stil 
kunnen staan bij deze bijzondere periode en we de 
mensen die ons zijn ontvallen, kunnen herdenken’’, 
stelt bestuurder Gabriele Kasten. Wordt vervolgd. 
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Op bezoek? Eerst (digitaal) registreren!
Om bezoek, zorgverleners en leveranciers in het geval van een
nieuwe corona-uitbraak snel te kunnen informeren, vragen wij
alle bezoekers, hulpverleners en leveranciers om zich bij binnen-
komst te registreren.

Sinds een aantal weken is ook online registratie mogelijk.
Op de homepage van Pieter Raat vindt u onder het kopje
‘op bezoek’ het digitale invulformulier.
De rechtstreekse link is: https://www.dprs.nl/registratie-bezoeker-of-leverancier/

Mondkapjes verplicht
Vanwege het toenemend aantal besmettingen in Nederland 

en de aangescherpte coronamaatregelen van het kabinet, geldt 
uit voorzorg in alle gebouwen van Pieter Raat met 
onmiddellijke ingang een mondkapjesplicht voor bezoekers, 
vrijwilligers en medewerkers. ,,Houd 1,5 meter afstand en 
draag een mondkapje’’, stelt bestuurder Gabriele Kasten. 

,,Wij vragen alle bezoekers vriendelijk, doch dringend, een eigen mondkapje mee te nemen. 
Zonder mondkapje is het niet toegestaan onze woonzorglocaties De Raatstede en Hugo-
Waard te betreden. De medewerkers dragen al langer een mondkapje als ze zich binnen 1,5 
meter van de cliënt of elkaar bevinden. We doen dit uit voorzorg en om de gezondheid en 
veiligheid van de cliënten, medewerkers en vrijwilligers te beschermen.’’  

Bezoek 
Wellicht ten overvloede: voor bezoek aan onze woonzorgcentra De Raatstede en Hugo-
Waard gelden de volgende ‘huisregels’: ,,Blijf thuis als u klachten heeft en kom alleen op 
bezoek als u klachtenvrij bent! Registreer vooraf via www.dprs.nl of vul het formulier in bij 
binnenkomst, desinfecteer uw handen en draag een zelf meegebracht mondkapje. Per keer 
zijn maximaal drie bezoekers per bewoner welkom. Bezoekers zijn welkom in het 
appartement of gaan naar buiten met de bewoner. Gebruikmaken van onze restaurants kan 
en mag, mits daar maximaal 30 mensen (Raatstede) of 15 mensen (Hugo-Waard) aanwezig 
zijn.’’ 

Desinfecteren en ventileren
Denk a.u.b. om de handhygiëne! Maak er een gewoonte van om voor het verlaten van uw 
appartement, voor het betreden van het restaurant en bij terugkomst in uw appartement uw 
handen te desinfecteren. Was regelmatig uw handen en zet indien mogelijk het raam in uw 
appartement even open.  ,,We zijn en blijven alert en hopen zo corona buiten de deur te 
houden’’, aldus Kasten. ,,We danken u alvast voor uw begrip en medewerking.’’ 

http://www.dprs.nl/
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Vertrek manager Meerzorg Trees Schoorl
Op 31 december gaat onze manager Meerzorg Trees Schoorl Pieter Raat verlaten. Zij is sinds
2017 in dienst van Pieter Raat en heeft besloten om de komende jaren veel met haar
partner te reizen. Tot haar vertrek blijft Trees Schoorl als coronacoach actief bij Pieter Raat.
Met haar kennis van het virus en jarenlange werkervaring helpt zij de teams zich voor te
bereiden op een nieuwe golf.

Ingrid Parker & Paul Jeroen Verkade
Ingrid Parker en Paul Jeroen Verkade nemen met ingang van respectievelijk eind september
en 5 oktober de taken van Trees Schoorl over. Ingrid Parker is manager van Meerzorg 3, Paul
Jeroen Verkade van Meerzorg 4. Beide zijn bekende gezichten bij Pieter Raat: Verkade is al
werkzaam als kwartiermaker voor onze nieuwbouwlocatie op de voormalige locatie Hugo
Oord. Ingrid Parker versterkt vanaf mei al de afdeling Meerzorg en houdt zich bovendien
bezig met onder meer de hygiëne-vraagstukken.

In een van de volgende nieuwsbrieven stellen Ingrid en Paul Jeroen zich verder aan u voor.
We wensen iedereen heel veel succes!
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Verrassingsbezoek militairen
Daar zijn ze weer! ‘Onze’ militairen! Dinsdag 29 september
stonden ze ineens op de stoep. Militairen Randy, Vincent
en Kay verrasten bewoners van De Raatstede met een
bliksembezoek en de beloofde post. Afgelopen voorjaar
versterkten militairen van defensie onze zorgmedewerkers
in de strijd tegen corona. Veel bewoners kregen een
bijzondere band met de tijdelijke collega’s. Bij hun vertrek
beloofden ze zo nu en dan van zich te laten horen en een
kaartje te sturen. Bij deze dus! Wat een mooi weerzien en
fijn om even bij te kletsen!

Op de Silverfitfiets door de Efteling en
verder…
Heel blij zijn we met de nieuwe updates en
routes van onze Silverfit-fietsen bij De
Raatstede, Hugo-Waard en het Arboretum.
Dankzij gulle giften van Gouden Dagen
Heerhugowaard en Stichting Nut kunnen we
nieuwe, uitdagende routes rijden in binnen-
en buitenland, door de Efteling, Barcelona en
ook door het mooie Heerhugowaard.
Vrijwilligers Adri de Boer en Hans van Roon
hebben een nieuwe fietstocht en een
waterfietsroute opgenomen in
Heerhugowaard. Deze worden geïntegreerd in
het programma. Gouden Dagen
Heerhugowaard en Stichting Nut sponsoren
de komende drie jaar op alle drie de locaties
de Silverfitfietsen, de nieuwe routes en
(software)-updates. Heel hartelijk dank!
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Wie bestelt welke hulpmiddelen? 
Woont u in De Raatstede of Hugo-Waard en heeft u een rolstoel voor dagelijks gebruik 
nodig? Of een scootmobiel of een driewielfiets? Deze zogenoemde mobiliteitshulpmiddelen 
worden vanaf 1 januari 2020  aangeschaft via de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De aanvraag 
hiervoor wordt gedaan door de ergotherapeut. Zij stelt de indicatie en doet de aanvraag bij 
het Zorgkantoor die deze hulpmiddelen vergoedt. De middelen blijven eigendom van het 
Zorgkantoor. 

Voor bewoners die nu al een rolstoel, scootmobiel of driewielerfiets hebben, vergoed door 
de Wmo, verandert er vooralsnog niets. Indien deze hulpmiddelen niet meer voldoen en 
moeten worden vervangen, dan is de nieuwe regeling van toepassing. 

Via clientcoördinator en ergotherapeut
Wilt u als bewoner in aanmerking komen voor een rolstoel, scootmobiel of driewielfiets? Of 
voldoet uw huidige hulpmiddel niet meer? Meld dit dan bij uw cliëntcoördinator. Deze 
neemt op haar beurt  contact op met de ergotherapeut.  

Roerende voorzieningen
Per 1 januari 2020 worden de ‘roerende voorzieningen’ bekostigd vanuit het budget van 
Pieter Raat. Het gaat hier om hoog-laag bedden (incl. papegaai, tafeltje, matras  enzovoorts), 
tilliften, toiletstoelen, douchestoelen, sta op hulpmiddelen en antidecubitusmaterialen. De 
zorgmedewerkers vragen deze middelen aan bij onze leverancier.  De middelen blijven 
eigendom van Pieter Raat.

Meer weten? Vraag uw cliëntcoördinator of manager Adriaan Dorenbos, tel. 072 – 576 7200 
of mail naar a.dorenbos@dprs.nl  Bent u client van Pieter Raat en woont u buiten 
woonzorgcentrum De Raatstede of Hugo-Waard? Dan gelden er andere regels. Ook dan kunt 
u bovengenoemd nummer bellen.

Verbouwing activiteitenruimtes van start
Zoals u weet, krijgt de begane grond van De Raatstede een metamorfose. Zo worden de 
wanden voorzien van fraaie foto-afbeeldingen met een link naar Heerhugowaard en 
bewoners, er wordt geverfd en geklust. De werkzaamheden zijn 28 september gestart.  Eind 
november is de klus geklaard. Vanwege de verbouwing van De Windsoos, De Overkant en 
het Atrium kan het zijn dat er voor activiteiten wordt uitgeweken naar andere ruimtes. 
Waar de activiteiten exact plaatsvinden, staat dagelijks te lezen op het mededelingenbord in 
het Atrium. Hou dit bord dan ook goed in de gaten! We doen uiteraard ons best om overlast 
zo veel mogelijk te voorkomen. Toch kunnen we enige hinder helaas niet uitsluiten.
Onze excuses hiervoor. 

< Een impressie 
van het Atrium
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Griepprik!
In de maand oktober worden de griepvaccinaties 
gegeven. In overleg met de huisartsen wordt dit 
jaar het merendeel van de vaccinaties door 
verpleegkundigen van Pieter Raat gegeven. 
Waarschijnlijk gewoon in uw eigen appartement. 
Zodra er meer bekend is, informeren wij u direct! 

Oproep: meld uw actuele emailadres en telefoonnummer
Wat gebeurt er veel! De afgelopen periode merken we hoe belangrijk het is dat we u en 
uw eerste contactpersonen snel en goed op de hoogte te brengen. Actuele 
contactgegevens, zoals mailadressen en mobiele telefoonnummers zijn daarvoor 
onontbeerlijk! Dat geldt voor bewoners van onze woonzorgcentra, voor cliënten van de 
thuiszorg en voor onze vrijwilligers. 

Mobiele nummers
Voor bewoners van De Raatstede & Hugo-Waard: heeft u onlangs een nieuw (mobiel) 
nummer gekregen? Meld ons dit! Ook voor de eerste contactpersonen geldt: geef a.u.b. een 
wijziging in uw contactgegevens en/of een nieuw e-mailadres door. Ook als uw mailadres 
nog niet bekend is bij ons, vragen we u dringend dit door te geven. 

Speciaal voor thuiszorgcliënten: mailadressen! 
Van veel cliënten en eerste contactpersonen in de thuiszorg hebben wij alleen huisadressen 
en telefoonnummers. Om u snel en volledig te kunnen informeren, vragen we u om een 
emailadres aan ons door te geven. U doet er goed aan ons aan te merken als veilige 
ontvanger. Dit om te voorkomen dat mail in de spambox terechtkomt.  

Wijzigingen / aanvullingen via het Cliënt Service Bureau (CSB)
U kunt uw gegevens doorgeven via het CSB
T. 072 – 576 72 76 (ma. t/m vrij. van 9.00 tot 12.00 uur)
Of mail naar zorgbemiddeling @dprs.nl

Vrijwilligers
Vrijwilligers met wijzigingen in contactgegevens of aanvullingen, kunnen dat melden bij 
coördinator Gery Vermeer via  g.vermeer@dprs.nl. 
Heel hartelijk dank voor uw hulp! 

D
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Gouden weekend met motorrit & muziek
Een ritje op de motor en genieten van muziek… Zie daar de ingrediënten van een
geslaagde, gouden zaterdag. Een bewoonster van woonzorgcentrum De Raatstede en twee
bewoners van Hugo-Waard maakten zaterdag 19 september een fantastische rit door
Heerhugowaard en omgeving in ‘hun’ motor met zijspan. De stichting 2Wheels4Wings
organiseerde met Gouden Dagen Heerhugowaard een motoroptocht, inclusief
verkeersregelaars en een heerlijke lunch. Daarmee ging voor deze drie senioren een
langgekoesterde wens in vervulling.

Jazz & Joost de Vries
Bij terugkomst in De Raatstede trad ’s middags jazzformatie Tired and Hungry op tijdens
een buitenconcert. Datzelfde jazzensemble trad eerder al op bij de bewoners van Hugo-
Waard. Ook bij het Arboretum en Magnolia maken zij binnenkort hun opwachting. En bij
wijkcentrum Arboretum aan het Tamarixplantsoen en appartementencomplex Magnolia
aan de Hortensialaan verzorgde Joost de Vries op zaterdag 19 september een muzikaal
Gouden Dagen-feestje voor senioren. ,,Zo bieden we onze senioren een zonnige zaterdag
met gouden momenten. Heel fijn om individuele wensen van Waardse senioren weer in
vervulling te kunnen laten gaan en ouderen een onvergetelijk moment te kunnen bezorgen.
Dat is immers waar Gouden Dagen voor staat’’, besluit Weel.

Gouden wensen gezocht!
Heeft u een wens? Bij de receptie van De
Raatstede en bij de memoborden van
Hugo-Waard en het Arboretum vindt u de
Gouden Dagen wenskaarten. Op deze
kaarten kunt u uw wens kenbaar maken.
Als u de kaart vervolgens ophangt in de
Gouden Dagen- wensboom, komt uw
wens wellicht binnenkort uit. Heeft u een
wens voor een ander? Dat kan natuurlijk
ook! Mailen mag ook:
goudendagen@dprs.nl
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Traktatie tijdens Wereld Alzheimerdag

21 september was Wereld Alzheimerdag! Reden voor het 
regiobestuur van Alzheimer Nederland, afdeling Noord-
Kennemerland om de bewoners van woonzorgcentra De 
Raatstede en Hugo-Waard te trakteren op petit fours van 
bakkerij Jonker.  Iet van den Berg overhandigde de petit 
fours persoonlijk aan Pieter Raat-bestuurder Gabriele 
Kasten en zorgmanager Franklin Meerwijk en ze dronk 
een kopje koffie mee op afdeling De Branding in Hugo-
Waard. 

Van den Berg sprak hierbij haar waardering uit voor cliënten, zorgmedewerkers en directie 
tijdens de uitzonderlijke coronaperiode. ,,Bewoners aan de koffietafel genoten zichtbaar van 
de lekkernij en vertelden over de goede zorg en het wonen in Hugo-Waard.’’ Kasten: ,,We 
waarderen het enorm dat Iet van den Berg persoonlijk langs komt namens de regionale 
afdeling van Alzheimer Nederland. Pieter Raat is aangesloten bij Dementievriendelijk 
Heerhugowaard en richt zich naast de bewoners in de woonzorgcentra ook op mensen met 
dementie in de thuissituatie. Dat doen we onder meer door het organiseren van uitdagende 
activiteiten in kleine groepjes. We onderhouden nauwe banden met Alzheimer Nederland. 
Onze samenwerking zal de komende jaren, met de nieuwbouw voor mensen met dementie 
op onze voormalige locatie Hugo Oord, alleen maar nauwer worden’’, verwacht Kasten. 

Alzheimer Café & wegwijzer dementie 
De Alzheimer Stichting behartigt de belangen van mensen met dementie en van hun 
naasten. ,,Bovendien organiseren wij in Heerhugowaard en omgeving regelmatig 
bijeenkomsten in het Alzheimer Café’’, stelt regiovoorzitter Jeannette Streefland-du Mee. 
,,Uiteraard vragen wij op Wereld Alzheimerdag aandacht voor mensen met dementie. Ook 
jonge mensen krijgen dementie. Speciaal voor hen verzorgen wij het lotgenotencafé Join. 
Op onze website staat actuele informatie en een overzicht met activiteiten. Bovendien is 
maandag 21 september www.wegwijzerdementie.nl online gegaan. Hier staat echt alle 
mogelijke info over dementie.’’ Meer over Alzheimer Stichting op 
www.alzheimernederland.nl/regios/noord-kennemerland. 

Schilderactiviteit in De Raatstede… 
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Feesten, partijen en diners bij Arboretum stopgezet
Eerder dit jaar is in overleg met de cliëntenraad besloten om de dagelijkse
maaltijdvoorziening in grand-café het Arboretum te beëindigen. Wel bleef de mogelijkheid
om in het Arboretum feest en partijen te organiseren en om op zondagavond een diner te
nuttigen. Met de komst van het coronavirus, kwam dit helaas stil te liggen. Inmiddels zijn
door de versoepeling de welzijnsactiviteiten weer gestart. ,,Met de huidige coronaregels, is
de maximale zitcapaciteit van 50 teruggegaan naar 20. Daarmee is het helaas voor ons niet
lucratief om het grand-café weer open te stellen voor feesten en partijen en voor het
zondagavonddiner’’, stelt manager Wonen en Gastronomie Adriaan Dorenbos.

Welzijn en de Thuiszorg blijven wel actief in en vanuit wijkcentrum Arboretum. Senioren uit
de wijk kunnen uiteraard gebruikmaken van Tafeltje Dekje, de maaltijdservice aan huis van
Pieter Raat.

Een tegen eenzaamheid
Workshops en activiteiten in Arboretum
Naast welzijnsactiviteiten voor onze cliënten op maandag tot en met donderdag, biedt
Pieter Raat ook voor senioren uit de buurt in oktober wekelijkse activiteiten en creatieve
workshops. ,,Op 1 oktober start de landelijke actieweek ‘Een tegen eenzaamheid’. Een
manier om eenzaamheid tegen te gaan, is deelnemen aan activiteiten. Uiteraard in heel
kleine groepjes, uitsluitend na aanmelding vooraf en als de deelnemers klachtenvrij zijn.
Juist vanwege dat ellendige coronavirus ligt eenzaamheid op de loer, en zijn we extra
voorzichtig’’, vertelt welzijnsmedewerker Diane.

,,Heel voorzichtig zijn we gestart met elke zaterdag tussen 10.00 uur en 11.00 uur een
koffieochtend. Ook geeft onze beweegagoog vanaf 1 oktober op donderdagen van 9.45
tot 10.15 en van 10.30 tot 11.00 uur gratis Fit- en vitaal-lessen voor senioren uit de buurt.
Daarnaast bieden we inderdaad creatieve workshops, zoals dotpainting op maandag 5
oktober, sjabloneren op hout op 15 oktober, een Hart onder de riem- decohanger maken
van klei op 20 oktober. Vanwege de beperkte capaciteit en om teleurstelling te
voorkomen, is deelname alleen mogelijk na aanmelding vooraf.’’ Meer informatie of
aanmelden via de welzijnsmedewerker 06 - 83 25 14 17, stuur een mailtje naar
a.welzijn@dprs.nl of kijk op www.dprs.nl/activiteiten. Een flyer met
activiteitenprogramma is verkrijgbaar bij het Arboretum.
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Nieuw vanaf 1-10 : spreekuren wijkverpleegkundigen 
Vanaf 1 oktober houden de wijkverpleegkundigen in het Arboretum dinsdag, woensdag en 
donderdag van 09.30 tot 11.00 uur gratis inloopspreekuur aan het Tamarixplantsoen 1. Het 
gratis telefonisch spreekuur van de (wijk)verpleegkundige is dinsdag en donderdag van 
12.00 tot 13.00 via   072 - 7431787. ,,Geïnteresseerden zijn van harte welkom om langs te 
komen tijdens het spreekuur of te bellen tijdens het telefonisch spreekuur. We komen heel 
graag met ze in contact.’’   

Inloopspreekuur (wijk)verpleegkundige bij Het Arboretum 
Dinsdag, woensdag en donderdag  
09.30 - 11.00 uur 
Kantoor wijkverpleegkundige Arboretum, Tamarixplantsoen 1

Telefonisch spreekuur 
Dinsdag en donderdag
Van 12.00 - 13.00 uur
Door een van onze (wijk)verpleegkundigen
072 – 74 3 17 87

V.l.n.r.: wijkverpleegkundigen Hanneke, Jorrit en Nick 

Tafeltje Dekje-bestellingen via website 
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe bestelmanier van de Tafeltje 
Dekje- maaltijden. Binnenkort kunnen de menu’s namelijk worden besteld via de website 
van Pieter Raat. Met fraaie foto’s, heldere omschrijvingen (inclusief vermeldingen van 
allergenen en calorieën) en de verschillende keuzes duidelijk in beeld, kunnen afnemers van 
Tafeltje Dekje snel en eenvoudig hun keuze maken. Uiteraard krijgen de afnemers van onze 
maaltijden binnenkort een duidelijk stappenplan… We houden u op de hoogte! 
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Stand van zaken huurlinnen 
In de laatste nieuwsbrief is u gevraagd om met manager Adriaan Dorenbos in gesprek te gaan 
over het plan om over te stappen op huurlinnen. Helaas zijn hier geen reacties op gekomen. 
Wel is het onderwerp huurlinnen veelvuldig aan de orde gekomen in diverse interne 
overleggen. Ook zijn de plannen voorgelegd aan en besproken met de leden van de 
Cliëntenraad.  Omdat een grote meerderheid van de bewoners voorstander is van huurlinnen 
(bedden-, bad-, en keukentextiel) gaat dit traject de komende maanden verder worden 
uitgerold. Er is wel een grote verandering ten opzichte van het eerdere voorstel. ,,Er meer 
flexibiliteit en keuzevrijheid’’, meldt Dorenbos. 

Keuzemogelijkheden 
Als bewoner heeft u de volgende mogelijkheden:
1. Bewoners nemen het volledige huurlinnenpakket af (bed-, bad-, keukentextiel). Pieter Raat 
draagt zorg voor het wassen, voorraadbeheer en de hygiëne t.a.v. dit huurlinnen;
2. Bewoners schaffen zelf het platgoed aan (=bed-, bad-, keukentextiel) en wassen dit zelf. Er 
wordt dan geen gebruikgemaakt van het door Pieter Raat beschikbaar gestelde 
huurlinnenpakket. Echter stelt Pieter Raat eisen aan het wassen van dit platgoed, zoals het 
wassen op de juiste temperatuur en met de juiste middelen. 
3. Bewoners schaffen zelf het platgoed aan (=bed-, bad-, keukentextiel) en laten het door 
Pieter Raat wassen en verzorgen. Er wordt dan geen gebruikgemaakt van het door Pieter Raat 
beschikbaar gestelde huurlinnenpakket.

Een aantal bewoners/ eerste contactpersonen in De Raatstede en Hugo-Waard wast zelf. Met 
hen wordt contact opgenomen om te bespreken of ze wellicht toch huurlinnen willen 
afnemen.

De planning 
De voorlopige planning is dat er in week 43 en 44 een proefopstelling komt bij De Raatstede 
en bij Hugo-Waard. In week 45 wordt gestart met de ombouwoperatie. Tijdens de 
proefopstelling heeft u de gelegenheid om het huurlinnenpakket te voelen en te zien. Ook 
kunt u dan uw voorkeur aangeven. Hierover wordt u de komende weken uitgebreid 
geïnformeerd.

Veel gestelde vragen 
Op www.dprs.nl vindt u een nieuwsbericht met veel gestelde vragen en antwoorden over het 
huurlinnen-project. Als er nog onduidelijkheden zijn, kunt u contact opnemen met Adriaan 
Dorenbos, via 072 - 57 67 200 of via de mail a.dorenbos@dprs.nl. 

Gezellig samen een spelletje 
doen…>>


