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VOORWOORD
2020 zit er bijna op. Voor velen van ons was het een jaar van 
verdriet, angst en spanning. Tegelijkertijd was het een jaar met 
saamhorigheid en verbondenheid. Een jaar waarin we het kleine en 
gewone nog meer zijn gaan waarderen. 

Intieme kerstdiners 
Voor het eerst organiseerden wij de jaarlijkse kerstdiners niet in grote 
groepen in onze restaurants of huiskamers, maar nodigden wij 
cliënten en naasten uit om samen in het eigen appartement te 
dineren. Persoonlijk vond ik het nog best spannend om familie te 
vragen om zo veel mogelijk met één persoon te komen. Gelukkig 
reageerden de meesten van u begripvol. Achteraf toonden de gasten 
zich zelfs enthousiast over de bijzondere en intieme sfeer in het eigen 
appartement. Een familielid van een dementerende bewoner 
vertelde mij na het diner zelfs ontroerd dat het voor haar voelde 
alsof ze haar moeder voor een avond terug had. Daar word ik stil van.

(On)begrip & advies cliëntenraad
Helaas kunnen niet alle familieleden begrip opbrengen voor de 
corona-maatregelen. Sommige families komen nog steeds met (te) 
veel personen op bezoek. En als zij op hun gedrag worden 
aangesproken, treden zij onze medewerkers venijnig tegemoet. 
Onlangs hebben wij deze situaties met de cliëntenraad besproken. 
De raad adviseert ons nadrukkelijk om families weliswaar aan te 
spreken, maar niet met families in discussie te gaan en direct de 
wijkagent in te schakelen. Ik voel me gesteund door de cliëntenraad. 
Natuurlijk gun ik al onze cliënten hun familiebezoek, maar ik voel me 
verantwoordelijk voor de andere bewoners en onze medewerkers en 
wil risico’s zo veel mogelijk beperken.   

Aangrijpend Facebook-bericht 
Op Facebook las ik onlangs een aangrijpend bericht van Rolien Lont, 
een van onze verzorgenden IG. Openhartig vertelt zij dat 2020 het 
meest verschrikkelijke jaar in haar professionele leven was. Niet 
omdat zij hard moest werken, maar omdat zij zich onmachtig voelt 
bij zoveel leed en verdriet van cliënten en familie. En omdat zij zich 
moe en opgebrand voelt. Terwijl de buitenwereld zich druk maakt 
over het feit dat zij kerst met maar drie personen mogen vieren, 
maakt Rolien zich zorgen of zij überhaupt kerst mag vieren, toch 
moet werken en of er wellicht een derde golf komt. 
Lees verder op de volgende bladzijde >>>

Gabriele Kasten, bestuurder

‘Medewerkers voelen 
zich onmachtig’   
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>>>Vervolg voorwoord 
Het verhaal van Rolien raakt me. Zij vraagt niet om medelijden maar om begrip voor de 
maatregelen en doet een dringende oproep om vol te houden. Uit haar verhaal spreekt 
ook iets anders: namelijk  doorzettingsvermogen en veerkracht. En dat vind ik dan 
troostrijk, dat wij dit angstige, verdrietige en heftige jaar toch met veerkracht achter ons 
kunnen laten en hopen dat het vaccin ons in het nieuwe jaar bescherming en meer 
vrijheden biedt. Dat we echt kunnen zeggen: het zit er op. We laten dat ellendige 
coronavirus, de beperkingen en maatregelen achter ons en kunnen elkaar ontmoeten, 
bezoeken en knuffelen. Tot het zo ver is, vraag ik u net als Rolien zich te houden aan de 
coronamaatregelen. Laten we nog even doorzetten en volhouden! Met elkaar en voor 
elkaar!  

Ik wens u prettige feestdagen en vooral gezondheid voor 2021.

Gabriele Kasten
Bestuurder

Op bezoek? Eerst registreren! 
Komt u op bezoek in een van onze locaties? U bent van harte welkom als u klachten- en 
koortsvrij bent en niet in contact bent geweest met iemand die corona-gerelateerde 
klachten heeft. 

We vragen u dringend zich te registreren als u op bezoek komt. Dat kan vooraf online via 
www.dprs.nl/registratie-bezoeker-of-leverancier of u vult het formulier ter plekke in bij 
de ingang. De informatie is noodzakelijk voor een eventueel contactonderzoek. Naast 
het invullen van een bezoekersregistratieformulier, vragen wij u om bij binnenkomst de 
handen te desinfecteren. Houd anderhalve meter afstand en draag een mondkapje. U 
wordt vriendelijk verzocht zelf een mondkapje mee te brengen. Hartelijk dank! 

^ Kerstdiner in Hugo-Waard >



Feestdagen, activiteiten en bezoek 
De feestdagen zijn in zicht. ,,En wat hebben we ons na dit bizarre jaar verheugd op een 
samenzijn met onze naaste(n). Tegelijkertijd vraagt eenieder zich af wat kan, mag en verstandig 
is. De realiteit is immers dat het aantal covid-besmettingen nog steeds oploopt. Verdrietig 
genoeg ook in verzorgings- en verpleeghuizen”, stelt bestuurder Gabriele Kasten. 
Ministerpresident Rutte riep iedereen maandag 14 december al op om nu en tijdens de 
feestdagen zoveel mogelijk thuis te blijven. ,,In lijn hiermee adviseren wij de bewoners van De 
Raatstede en Hugo-Waard met kerst en oud en nieuw zo veel mogelijk thuis te blijven en 
terughoudend te zijn als het gaat om het ontvangen van bezoek. Ook vragen wij familie en 
naasten heel vriendelijk om hun moeder of vader niet mee naar huis te nemen.’’

Sfeervolle activiteiten voor bewoners
In beide woonzorgcentra worden binnen wat 
kan en wat mag, allerlei gezellige, uitdagende, 
inspirerende, creatieve en muzikale activiteiten
georganiseerd. ,,Onze welzijnsmedewerkers 
hebben voor de laatste twee weken van dit jaar
een leuk en afwisselend activiteitenprogramma 
samengesteld voor bewoners van De Raatstede 
en Hugo-Waard. Ook op beide kerstdagen, oude-
jaars- en nieuwjaarsdag hoeven bewoners zich 
zeker niet te vervelen. Om de risico’s op besmet-
ting zo klein mogelijk te maken, organiseren we 
dat natuurlijk volgens de daarvoor geldende richtlijnen en in kleine groepjes. Onze bewoners 
zijn, als ze zich goed voelen en vrij zijn van koorts en verkoudheidsklachten welkom tijdens de 
activiteiten. Bovendien zorgt ons gastronomieteam tijdens deze dagen voor extra culinaire 
verrassingen en is het huis sfeervol aangekleed.’’

Geslaagde kerstdiners
Van 15 tot en met 17 december vonden ook in aangepaste vorm de kerstdiners plaats voor 
bewoners van De Raatstede en Hugo-Waard. ,,Die diners vonden zo veel mogelijk plaats in de 
eigen appartementen. Met één bezoeker, of als ze uit hetzelfde huishouden afkomstig waren 
twee. De mensen hebben daar zo enorm van genoten.’’ 

‘Anders, maar sfeervol, intiem en vol lichtpuntjes’
Kerst en oud en nieuw worden dit jaar anders dan andere jaren. ,,Dat geldt voor onze 
bewoners, hun families en voor ons. We doen er alles aan om er met elkaar gezellige dagen van 
te maken. Sfeervol, intiem en vol lichtpuntjes! Maar wel veilig, dus volgens de richtlijnen en 
rekening houdend met de risico’s! Net als iedereen kijken we enorm uit naar een nieuw jaar, 
zonder dat vervelende virus’’, besluit Kasten. Meer info over het bezoekersrichtlijnen tijdens de 
feestdagen, vindt u op www.dprs.nl



Sterkaarten & herdenkingsboom 
2020 is bijna voorbij! En wat een jaar is 
het geweest. Voor ons allemaal en voor 
diegenen van wie een naaste is overleden 
in het bijzonder. In de decembermaand 
blikken we terug, voelen we het gemis en 
de behoefte om onze overleden 
bewoners te herdenken des te meer. 
Zeker omdat de gebruikelijke 
herdenkingsbijeenkomsten en -diensten 
afgelopen jaar veelal zijn vervallen.  

Vanaf  dinsdag 15 december staan er in 
De Raatstede (in het Atrium) en in Hugo-
Waard (op de begane grond bij het 
zithoekje met uitzicht op de Van 
Veenweg) twee speciale kerstbomen met 
daarin sterkaarten. Elke sterkaart draagt 
de naam van een van onze overleden 
bewoners. Daarnaast zijn er speciale In 
Memoriam-kaarten.  Familieleden, 
medebewoners, medewerkers en 
vrijwilligers is gevraagd een kaart te 
schrijven ter nagedachtenis. In januari 
ontvangen de families de beschreven 
kaarten. 

Met de sterkaarten en herdenkingsboom 
hopen we te voorzien in de wens van 
familieleden, medebewoners, 
medewerkers en vrijwilligers om samen 
onze overleden bewoners te herdenken.

Bewegen als speerpunt 
Wat zijn uw goede voornemens? Meer 
bewegen? Dat komt mooi uit! Want dat is in 
2021 een van onze speerpunten. Voor alle 
bewoners, cliënten en medewerkers! 
Bewegen is goed voor lichaam en geest! 
Voor het gemoed en de weerstand. Zeker 
nu! Dus staan er vanaf januari nog meer 
leuke beweegactiviteiten op het 
activiteitenprogramma. 

Jerusalem Challenge 
In de laatste weken van het jaar heeft onze 
beweegagoog ook op de verschillende 
locaties met bewoners en medewerkers de 
Jerusalem Challenge geoefend. Dat vrolijke 
liedje en dito dansje dat wereldwijd door 
groepjes wordt gezongen en gedanst! Wat 
een plezier! Filmvrijwilliger Hans van Roon 
heeft een prachtig en vrolijk filmpje hiervan 
gemaakt. Dat filmpje is te zien op onze 
website: www.dprs.nl/Jerusalemchallenge .   

Beweegposter 
Wist u dat Pieter Raat een
beweegposter heeft met 
oefeningen, die u zelfstan-
dig of met anderen kunt 
doen? Deze poster is verkrijgbaar bij de 
receptie van De Raatstede en bij 
beweegagoog Simone. Of vraag ernaar bij de 
welzijnsmedewerkers. Wilt u de 
beweegposter via de email of post 
ontvangen? Stuur dan een berichtje naar 
info@dprs.nl o.v.v. beweegposter. 

http://www.dprs.nl/Jerusalemchallenge
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Contant geld 
Voor uw en onze veiligheid streven we ernaar zo min mogelijk contant geld in huis te 
hebben en zo veel mogelijk gebruik te maken van bankpassen. We verzoeken u en uw 
naasten dan ook geen contant geld neer te leggen in uw appartement, de 
activiteitenruimtes of het restaurant. Ook vragen wij u om zo veel mogelijk met uw 
bankpas of op rekening te betalen, mits u ons daarvoor heeft gemachtigd. Aan het einde 
van de maand rekenen wij uw consumpties of aankopen dan af. Heeft u nog geen 
machtiging afgegeven, maar wilt u dit wel? Vraag ernaar bij de receptie, het CSB of de 
welzijnsmedewerkers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Opruimen & spullen doneren 
Opgeruimd staat netjes! Misschien heeft u zich voorgenomen om van 2021 een 
‘opgeruimd’ jaar te maken? Goed plan! Dat zorgt immers voor meer bewegingsruimte in 
uw appartement en voor rust in het hoofd. We merken echter dat spullen soms ‘zomaar’ 
in de gangen van De Raatstede en Hugo-Waard opduiken. Hoe goed bedoeld ook: onze 
opbergruimtes zijn beperkt, dus fijn als u vooraf even overlegd met een 
welzijnsmedewerker. U kunt de spullen wellicht ook naar de kringloopwinkel brengen? 
Alvast dank voor uw hulp! 

Cliënttevredenheidsonderzoek Hugo-Waard: een 9!
In oktober heeft een cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden bij Hugo-Waard. De 
respondenten gaven de organisatie een 9,1 en de medewerkers een 9,3. Daar zijn we 
natuurlijk trots op. Nuchter als we zijn, uiteraard gaan we aan de slag met de genoemde 
verbeterpunten. 



Thuiszorg Pieter Raat tijdelijk afgeschaald 
Het aantal besmettingen in Heerhugowaard loopt nog steeds op. Ook onze medewerkers in de 
thuiszorg blijven helaas niet gevrijwaard. Daardoor hebben we noodgedwongen de thuiszorg 
tijdelijk afgeschaald. Alle betrokkenen die dit betreft, zijn hierover geïnformeerd. Uiteraard hopen 
we dat onze medewerkers weer snel zijn hersteld en dat we de thuiszorg zo snel mogelijk weer 
kunnen opschalen.  

Heeft u vragen over onze thuiszorg en -ondersteuning, dan kunt u deze stellen aan de 
verzorgende/verpleegkundige of aan uw cliëntcoördinator. Of neem contact met ons op tijdens 
onze (telefonische) spreekuren op dinsdag en donderdag, tussen 12.00 en 13.00 uur: 
072 – 743 17 87, met het Cliënten Service Bureau, 072 – 576 72 76. 
Of manager Rita Jobben, tel. 06 – 83409411. 

Samenwerking met Magentazorg – ergotherapeuten 
Met ingang van 1 december is een samenwerking gestart tussen Pieter Raat en de 
ergotherapeuten van Magentazorg. Nienke Hulspas, Shalina Pikaar en Yvonne Louter gaan 
ergotherapie verlenen aan onze (thuiszorg)cliënten en bewoners van De Raatstede en Hugo-
Waard. Elk van de therapeuten heeft eigen specialisaties, waaronder  dementie, Parkinson, CVA, 
MS, handtherapie, reuma.

Wat is ergotherapie?
Ergotherapie helpt mensen zelfstandiger te worden in het dagelijks handelen daar waar zij tegen 
problemen aanlopen wegens een (chronische) ziekte of aandoening. Heeft u behoefte aan 
ergotherapie? Stem dit dan even af met uw cliëntcoördinator of met de wijkverpleegkundige. Of 
bel met tel. 072 - 519 81 36. 

Welzijnsactiviteiten & het dragen van mondkapjes 
Onze welzijnsmedewerkers organiseren uitdagende activiteiten voor bewoners en voor een select 
gezelschap vaste bezoekers van buiten. Bezoekers van buiten zijn welkom na uitnodiging door onze 
medewerkers en als ze vrij zijn van klachten. Voorafgaand aan de activiteit meten wij de 
temperatuur van onze bezoekers en vragen wij naar de gezondheid van de deelnemers. 
Uiteraard ontsmetten alle deelnemers voor en na deelname de handen. Onze bezoekers en 
deelnemers van buiten vragen wij, in verband met de toename van het aantal besmettingen, altijd 
en overal in onze locaties een mondneusmasker te dragen. Als u van mening bent dat u een 
beperking heeft die het dragen van een mondneusmasker onmogelijk maakt, dan kunt u daarover 
in overleg met de medewerker. Bewoners hoeven geen mondkapje te dragen. Onze medewerkers 
en vrijwilligers dragen wel een neusmondmasker. Deelname aan activiteiten betekent dat u en 
anderen ondanks alle voorzorgsmaatregelen wellicht meer risico lopen. Wij gaan ervan uit dat u en 
uw eerste contactpersoon zich hiervan bewust zijn.



Voorbereidingen voor covid-19- vaccinaties  
Momenteel worden voorbereidingen getroffen om in Nederland vanaf 8 januari de eerste 
vaccinatieronde tegen corona uit te voeren. In onze regio is dat naar verwachting vanaf medio 
januari. Zoals het er nu naar uitziet, komen zorgmedewerkers van verpleeghuizen als eerste in 
aanmerking voor een vaccin. Daarna volgt vaccinatie van medewerkers uit de gehandicaptenzorg 
en thuiszorg. Daarna komen onder meer de bewoners van verpleeghuizen aan de beurt. Door wie 
en waar de vaccinaties worden gegeven, is nog ongewis.  

Na de vaccinatieronde in verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten, volgen deze 
groepen: 60-plussers met een medische indicatie (beginnend met de oudste leeftijdsgroepen) (2 
miljoen), 60-plussers zonder medische indicatie (beginnend met de oudste leeftijdsgroepen) (2,4 
miljoen), mensen onder de 60 jaar met een medische indicatie (832.000) en overig zorgpersoneel 
(900.000).

Vaccineren is belangrijk!
Een vaccinatie tegen het coronavirus beschermt degene die is gevaccineerd, maar ook familie, 
vrienden en kwetsbare mensen om ons heen. Als genoeg mensen zijn gevaccineerd kan corona 
niet meer ongecontroleerd om zich heen grijpen. Dan zijn er minder maatregelen nodig om 
ervoor te zorgen dat het virus zich niet verspreidt en kan ons leven weer zo snel mogelijk terug 
naar normaal. Dat is waar we zo naar hebben toegeleefd.

Filmpje 
Op de website van de rijksoverheid staat veel informatie over het vaccin en het vaccineerbeleid. 
Zie deze link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie. De Universiteit 
van Nederland heeft op Facebook een filmpje van 6 minuten geplaatst met uitleg over de 
werking van het vaccin. Zie deze link: https://fb.watch/2puRS_RJou/ .

Vragen
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het vaccineerbeleid. Op dit moment is nog 
veel onduidelijk. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen via onze bracheorganisatie en 
beroepsgroep op de voet. Zodra er meer bekend is, informeren wij u hierover. Wilt u al eerder 
met een van onze specialisten ouderen geneeskunde hierover van gedachten wisselen? Of 
wellicht met uw cliëntcoördinator of wijkverpleegkundige? Laat ons dit dan even weten! 

Oproep: Wat vindt u van onze zorg? 
Deel uw ervaring op Zorgkaart Nederland! Uw mening helpt andere mensen bij het kiezen van 
een zorgaanbieder en ons bij het verbeteren van onze dienstverlening. We zijn benieuwd! Kijk op 
www.zorgkaartnederland.nl Alvast heel hartelijk dank voor uw waardering. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie
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Traktaties, post en meer… 
Ook in november en december hebben allerlei organisaties aan onze senioren in de wijk 
en in De Raatstede en Hugo-Waard gedacht. Schoolkinderen, maatschappelijke 
organisaties en vertegenwoordigers van bedrijven brachten lekkernijen, licht, post, 
muziek en meer…  Uiteraard zijn we daar zeer dankbaar voor! 

11 november-liedjes van leerlingen van De Pater Jan Smit school,  speculaaspoppen van 
de Raboabank Alkmaar, een chocoladeletter van Stichting Woonwaard en energierepen 
van VGZ voor alle medewerkers.  Een dennenboom van Senioren van Dijk & Waard, 
kerstliedjes en zelfgemaakte lichtjes van de Sint Josephschool voor Hugo-Waard. 
Leerlingen van De Familieschool uit het Kruis en van De Carrousel uit de Edelsteenbuurt 
maakten prachtige kerstkaarten voor de senioren in Hugo-Waard en in De Raatstede. 

Kerstengelen van Stichting Present 
En ten slotte kwam Stichting Present Heerhugowaard-
Langedijk langs met feestelijke verwenpakketten van
lokale middenstanders en handgeschreven kaartjes
Voor senioren in de woonzorgcentra en in de aanleun-
woningen. Met hun Kerstengelen-actie verrassen zijn 
inwoners van Heerhugowaard. Wat een mooi initiatief!

Cheque voor Gouden Dagen 
,,Zoals Verver zorgt voor groen en 
bloemenpracht in het straatbeeld en parken, 
zo geeft Gouden Dagen kleur aan het leven 
van ouderen in Heerhugowaard’’. Op 23 
november ontvingen Frits Weel en Nel 
Nooter tijdens de Bloembollen Outletstore 
van Verver Export een cheque van Tijmen 
Verver en Monique Moerbeek ter waarde 
van €1.750,-. Elk jaar organiseert Verver 

Export een Bloembollen Outletstore. Een deel van de opbrengst wordt aan een goed doel 
geschonken. Daarmee is Verver Gouden Vriend voor 2021. Met deze donatie kan Gouden 
Dagen nog meer individuele en groepswensen verwezenlijken van kwetsbare ouderen in 
Heerhugowaard. 



Gouden Dagen: banketstaven & oliebollen 
Gouden Dagen Heerhugowaard en Rotary Langedijk-Geestmerambacht trakteerden de senioren 
van De Raatstede, Hugo-Waard, Forum van Viva Zorggroep, bewoners van de aanleunwoningen, 
alle thuiszorgcliënten en heel veel senioren in de wijk op een heerlijke banketstaaf van A.C. de 
Boer. Smullen is het ook met de oliebollenvouchers van Gouden Dagen Heerhugowaard: ook nu 
deelden vrijwilligers de vouchers uit onder heel veel senioren in Heerhugowaard. Bij drie 
verschillende oliebollenkramen kunnen de senioren hun bonnen verzilveren voor overheerlijke 
oliebollen. 

Bovendien genoten senioren van een serie gezellige optredens van Marcia Bamberg bij De 
Raatstede, Hugo-Waard, wijkcentrum het Arboretum en Forum II van Viva Zorggroep.  

Muziek! 
5 december: Spaanse middag in De Raatstede! Met uiteraard heerlijke sinterklaasversnaperingen 
en een spetterend dans- & zangoptreden van De Flamingo’s. Viva España! Zangeres Marcia 
Bamberg verzorgde meerdere sfeervolle optredens bij Hugo-Waard, De Raatstede en bij het 
Arboretum voor genodigde senioren uit de buurt. 

Trijntje Oosterhuis & Jazz Orchestra
Geniet mee van een Gouden Dagen-concert van Trijntje Oosterhuis en het Jazz Orchestra of the
Concertgebouw! Van donderdag 24 december tot en met vrijdag 31 december kunt u dit 
muziekspektakel bekijken via www.concertgebouw.nl/kpn-trijntje. Het wachtwoord voor de  
video is winterwonderland2020. In Hugo-Waard kijken de bewoners gezamenlijk!  

http://www.concertgebouw.nl/kpn-trijntje


Vrijwilligers in het zonnetje
Wat zijn we blij met onze vrijwilligers!
Zij zijn onmisbaar voor ons en onze 
cliënten! Vanwege dat vervelende 
virus kon de jaarlijkse vrijwilligers-
bijeenkomst in november helaas niet 
doorgaan. Om ze toch te bedanken, 
ontvingen onze vrijwilligers eind 
november via de post een verrassing. 
Vrijwilliger Riet Dekker kreeg boven-
dien bezoek aan huis: zij zet zich al 
35 jaar in voor onze senioren! Ze kreeg een gratificatie en certificaat. Tineke Hamstra en Ria 
Beaufort doen al 30 jaar vrijwilligers werk voor Pieter Raat. Tijdens de kerstdrive thru op 10 en 
11 december zijn de vrijwilligers die een jubileum beleven extra in het zonnetje gezet. 

Natuurlijk hopen we dat onze vrijwilligers zich ook komend jaar weer willen inzetten. Wilt u ook 
vrijwilligerswerk doen? Neem dan contact op met onze coördinator Gery Vermeer via 
g.vermeer@dprs.nl of bel tijdens kantooruren met 072 -576 72 00. 
Lieve vrijwilligers: nogmaals heel hartelijk dank voor jullie hulp!

Afscheid zorgmanager Trees Schoorl 
Donderdag 17 december heeft Trees Schoorl, coronacoach
en voormalig manager Meerzorg in De Raatstede, afscheid 
genomen van Pieter Raat. Schoorl gaat genieten van een 
welverdiend pensioen. Wij bedanken haar voor haar enorme
inzet en deskundigheid en wensen haar heel veel succes en 
geluk! Ingrid Parker en Paul Jeroen Verkade hebben de taken 
van Trees Schoorl inmiddels overgenomen voor respectievelijk Meerzorg 3 en Meerzorg 4. 

Hieronder volgt een bericht van Trees Schoorl voor bewoners en familieleden: 

Beste familie,
De afgelopen drie jaar heb ik met veel plezier gewerkt op afdeling 3 en 4 van de Raatstede. De 
laatste twee maanden mocht ik de taak van coronacoach uitvoeren voor de gehele Pieter Raat. Ik 
heb in dit hectische en intense jaar 2020 velen van u gezien en gesproken. Nadat ik mijn gehele 
werkzame leven in de gezondheidszorg en welzijn heb gewerkt, is voor mij een vervroegd 
pensioen nu aan de orde.

Ik ga mij bezig houden met hele andere zaken en laat de zorg voor uw dierbaren met een gerust 
hart over aan de collega’s van Pieter Raat. Samen met u zorgen zij goed voor uw dierbare. Met 
deze laatste groet via de nieuwsbrief wil ik afscheid van u nemen en u bedanken voor de 
gesprekken die we gevoerd hebben. Ik wens u fijne en warme kerstdagen met elkaar.



Gezocht: vrijwilligers met lef! 
Het zal u niet zijn ontgaan: doordat zorgmedewerkers ziek zijn of overbelast raken, is het voor 
ons een uitdaging om de roosters rond te krijgen. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers, die wij als 
extra ondersteuning kunnen inzetten in onze woonzorgcentra. Ook nu! Extra handen, 
bijvoorbeeld bij het klaarzetten van het ontbijt, bij het rondbrengen van koffie of thee.  
Mensen die willen  assisteren in de appartementen en huiskamers. Of misschien eens een 
wandeling willen maken met een van bewoners. Door ondersteuning van u als vrijwilliger, 
kunnen de zorgmedewerkers zich concentreren op het verlenen van fysieke en medische zorg, 
waaronder de algemene dagelijkse handelingen. Voordeel voor u: als familielid bent u dicht 
bij uw naaste(n).  

Nationale Zorgklas & E-learning
De vrijwilligers volgen een zogenoemd e-learningtraject, ook wel Nationale Zorgklas genoemd. 
Het gaat om vijf modules in een week, gedurende een aantal uur via de computer. U krijgt een 
introductie in zorg & welzijn, uitleg over algemeen dagelijkse handelingen, dementie,  covid en 
meer. Het ROC Horizon College biedt deze lesmodule via de computer aan. De kosten worden 
vergoed door Pieter Raat. Bent u al vrijwilliger bij Pieter Raat en wilt u het e-learningtraject van 
de Nationale Zorgklas volgen? Dat kan!  Pieter Raat vergoedt ook in dit geval de kosten. 

Vrijwilligersovereenkomst & verwachtingen 
Na het volgen van de lesmodule, krijgt u een certificaat en ondertekent u een 
vrijwilligersovereenkomst. Hierin staat o.m. dat de vrijwilliger minimaal een dagdeel per week 
beschikbaar is, hoe het is geregeld met de verzekeringen en wanneer hij of zij kan worden 
ingepland. Uiteraard worden de vrijwilligers op de afdeling gekoppeld aan een zogenoemde 
buddy. Hij of zij helpt u uw weg te vinden. 

Wilt u meer weten over de Nationale Zorgklas, de online lessen en wat wij u kunnen bieden? 
Neem dan contact op met  vrijwilligerscoördinator Gery Vermeer via g.vermeer@dprs.nl

Nieuwe prijzen 
Met ingang van 1 januari 2021 geldt voor enkele diensten van Pieter Raat een prijswijziging. 

Kijk voor de tarieven voor 2021 op onze website: www.dprs.nl/over-ons/publicaties. De 

actuele prijslijsten zijn ook verkrijgbaar bij het Cliënt Service Bureau. 

mailto:g.vermeer@dprs.nl
http://www.dprs.nl/over-ons/publicaties


Bakkie koffie
Column van meneer Dingerdis, lid van de 
cliëntenraad 
Je koopt een koffiezetapparaat. Vroeger was 
dat een pruttelpot en die zijn er niet meer. Tegen-
woordig zijn dat van die yuppendingetjes waar 
overigens lekkere koffie uit komt. Bij de aanschaf
krijg je standaard een aantal tinnetjes die vrij snel 
op zijn. Bijbestellen kan via internet of je moet naar een speciale Nespresso-winkel. Die 
winkels zijn er niet in Heerhugowaard. In Alkmaar zit er een in de Langestraat. In die winkel 
staan superslanke jongdames en heren in het zwart. Ze glimlachen je de zaak in en uit. Ik 
vrees dat veel mensen zich hierdoor vereerd voelen, aan mij is dit niet besteed. Ik weet zeker 
dat ze het regelmatig uitproesten van het lachen als je als klant de winkel hebt verlaten. Komt 
nog bij dat de Langestraat niet mijn straat is. 

Het bestellen van de tinnetjes kan ook via het internet. Dan moet je naar de website. Daar 
schiet je doorlopend in de lach om het taalgebruik. Het komt er op neer dat een slokje koffie 
een beleving is, die zijn weerga niet kent. De website spreekt over grand cru’s. Ze hebben het 
over de aanblik, de geur, de smaak en de tastzin. Er zit een opgewonden copywriter achter, 
een zwakzinnige met te veel coke in zijn neus. Dat lees je het beste in het stukje over de 
Nespresso-club waarvan je na aanschaf van zo’n machine of een stuk of wat tinnetjes 
automatisch lid bent. Voorbeeld? De club brengt mensen samen die allen dezelfde passie 
koesteren voor uitzonderlijke koffie. In deze uitwisselingsruimte tussen kenners, omgeven 
door onze koffiespecialisten beleeft u intens alle geneugten van het ontdekken en het 
proeven. We hebben het over een doodgewoon bakkie troost. Aanstellerij is prima, maar je 
kunt ook totaal de weg kwijt zijn. De kleuren van de tinnetjes geven de sterkte van het bakkie 
aan. Zwart is heel sterk en dat loopt terug tot licht geel. 

Vorige week ging ik naar de Nespresso-winkel. 
Omdat ik het liefst zo kort mogelijk in die winkel 
verblijf, bestel ik heel veel koffie. Zeshonderd kop-
jes om precies te zijn. Drie smaken, dus drie dozen
van tweehonderd stuks. Ik wees de blauwe, groene
en de gele aan. Binnen de kortste keren stond de 
bestelling op de toonbank. Vlak voor het afrekenen 
vroeg de dienstdoende Georg Clooney: ‘Meneer 
weet zeker dat hij Roma wil?’ En hij wees op de 
doos met de grijze tinnetjes. ‘Ja’, sprak ik zo kort en 
bot mogelijk, terwijl ik dacht waar bemoei je je 
mee? Hierna herhaalde hij de vraag nog twee keer 
op irritante toon. Toen ik vroeg waar hij zich zorgen 
over maakte, antwoordde hij: ‘Omdat u de Roma 
nog nooit gehad heeft.’ Wat blijkt? ‘Big Brother is 
watching us’. Helemaal nerveus kwam ik thuis en 
siste tegen mijn vrouw; die engerds houden bij 
welke koffie wij slurpen. Waarop mijn vrouw 
vertelde dat zij weten welk apparaat wij hebben 
en wanneer hij ontkalkt moet worden.


