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VOORWOORD

Links of toch rechts?
Onlangs sprak ik met één van onze bewoners in De Raatstede. Zij
keek mij wanhopig aan en zei: ,,Mevrouw, ik weet het verschil tussen
links en rechts niet meer.’’ Tranen sprongen in haar ogen. Ouder
worden, gepaard gaand met cognitieve problemen, valt niet mee. Ik
keek haar aan en zei: ,,Ach, ik ben 53 jaar oud en ik weet het verschil
tussen links en rechts nog steeds niet.’’ En prompt verscheen er een
lach op haar gezicht. ,,Echt?’’, vroeg ze, onderwijl haar tranen
wegvegend. Ja, echt!

Trouwring
Tot grote verbijstering van mijn man en mijn kinderen sla ik steevast
links af, als iemand rechts wil. En wat kan ik boos worden, als ik
rechts zeg en iemand vervolgens rechtsaf slaat, terwijl ik eigenlijk
links bedoel. Ik bedoel maar! Mijn huwelijk bleek de oplossing voor
die links- rechts- ellende. Sinds ik getrouwd ben en mijn trouwring
aan mijn rechterringvinger draag, gaat het een stuk beter met mijn
oriëntatie en mijn humeur. Maar Covid-19 maakte daar abrupt een
einde aan. Wat ik precies bedoel? De verscherpte handhygiëne-regels
en trouwringen gaan niet zo goed samen. De trouwring ging af. Wees
gerust: het huwelijk houdt gelukkig stand, maar vanaf dat moment
begon de links- rechts- verwarring weer. Wat een gedoe!

Opleiding Verzorgende IG Dementiezorg
In januari is Pieter Raat een nieuwe opleiding voor Verzorgende IG
Dementiezorg gestart. De voorbereidingen voor deze praktijkgerichte
en innovatieve opleiding, ook wel Fieldlab genoemd, lopen al een
jaar. Eerst moest de leerstof worden ontwikkeld, dan werden de
werkbegeleiders op de desbetreffende afdelingen geschoold.
Ondertussen werden sollicitatieprocedures gestart en uiteindelijk zijn
zes kandidaten geselecteerd. Deze studenten volgen bij Meerzorg 4
in de Raatstede en bij De Branding en De Stolp in Hugo-Waard de
opleiding.

Wie is de bewoner?
Een van de eerste praktijklessen was ‘Wie is de bewoner?’. Welke
voorkeuren heeft hij of zij? En wat is zijn of haar verleden? Op een
ochtend was ik gastspreker en -docent tijdens een
introductiebijeenkomst voor de studenten. Geen zorg, ik heb
vroeger op de universiteit heel veel les gegeven.

Lees verder op de volgende pagina >>

Gabriele Kasten, bestuurder

‘‘Ouder worden, 
gepaard gaand met 

cognitieve problemen, 
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Opeens zag ik mezelf op Meerzorg 4 wonen, dwalend over de gang, op zoek naar mijn kamer.
,,Mevrouw Kasten, uw kamer is aan het einde van de gang links’’, zei iemand tegen mij. Bij het
idee alleen al brak het zweet me uit. Ik zie mij al steevast aan het einde van de gang naar rechts
lopen en in een vreemde kamer terechtkomen. En achter mij hoor ik de zorgmedewerkers zeggen:
,,Zie je wel, zij doet haar best. Maar ze gaat toch echt achteruit.’’ En wat is het dan fijn als iemand
weet dat het mij nooit is gelukt om links en rechts uit elkaar te houden. Ook niet toen ik jong was.

Trots
Dementiezorg begint bij kennis van de cliënt. Ik ben trots dat wij een vooruitstrevende en
praktijkgerichte opleiding voor Verzorgende IG Dementiezorg aanbieden en zo onze cliënten nog
beter van dienst kunnen zijn. Ik wens alle studenten heel veel succes en bedank alle medewerkers
voor hun begeleiding op de werkvloer! En ondertussen hoop ik heel snel mijn trouwring weer te
kunnen dragen. Om meerdere redenen, dat snapt u!

En dat is twee: cliënten voor 2e keer 
gevaccineerd

Vrijdag 12 maart zijn bijna alle bewoners van de locaties
De Raatstede en Hugo-Waard voor de tweede keer
gevaccineerd tegen COVID-19. Een gezamenlijk
vaccinatieteam, bestaande uit medewerkers van de
huisartsenpost en zorgmedewerkers van Pieter Raat,
stonden klaar om de tweede Moderna- vaccinatie te
geven. Met deze prik zijn onze bewoners nog beter
beschermd tegen het coronavirus.

We stropen samen de mouwen op! Wij zijn ervan
overtuigd, dat dit vaccin ons helpt uit deze crisis te
komen. Fijn dat onze cliënten, net als veel van onze
medewerkers, de vaccinatie halen. Alleen samen krijgen
we corona onder controle.

Uitbreiding aantal deelnemers 
activiteiten

Goed om te weten: Nu de cliënten
een tweede vaccinatie hebben
ontvangen, neemt ook de behoefte
toe om deel te nemen aan onze
welzijnsactiviteiten. Daarom zijn we
voornemens vanaf 21 maart het
aantal deelnemers in
activiteitenruimte De Overkant/ De
Dijk uit te breiden naar circa 10
cliënten. Het gaat hierbij uitsluitend
om Basiszorg-bewoners van De
Raatstede. De deelnemers worden
als een huishouden gezien.

Ook bewoners van Meerzorg 3 en 4
kunnen beneden deelnemen aan
activiteiten. Onze welzijns- en
zorgmedewerkers zijn met elkaar in
overleg over de behoeftes van de
cliënten en wat kan binnen de
huidige regels.

Ondanks de vaccinaties drukken we
een ieder op het hart alert te blijven
en de hygiëneregels te blijven volgen.
Als u vrij bent van klachten, hoesten,
koorts en/ of niezen, bent u van
harte welkom bij onze activiteiten.
Heeft u vragen hierover? Meld u dan
bij de welzijnsmedewerkers.



Bezoekregeling verruimt m.i.v. 27 
maart

Met ingang van 27 maart wordt de
bezoekregeling voor bewoners van De
Raatstede en Hugo-Waard verruimt.
Vanaf die datum mogen bewoners twee
bezoekers tegelijkertijd ontvangen, in
plaats van één. Dat kunnen gedurende
de week ook verschillende bezoekers
zijn. Het advies is echter om zo veel
mogelijk een vaste groep bezoekers te
houden.

Bezoek dient zich vooraf nog steeds
online of op locatie te registreren, draagt
een mondkapje en houd anderhalve
meter afstand. Ook de hygiëneregels zijn
nog steeds van kracht. De verruiming is
mede mogelijk doordat de bewoners
hun tweede vaccinatie hebben
ontvangen.

Een nieuwe uitstraling voor de 
entree, het atrium en de 

huiskamers in De Raatstede

Een nieuw (foto)behang, een likje verf,
moderne, comfortabele en gezellige
meubels… Na bijna 20 jaar is het
interieur van De Raatstede vernieuwd.
De afgelopen maanden is hard gewerkt
en zijn de activiteitenruimtes De
Windsoos, De Overkant, het Atrium, de
hal, de receptie en het Cliënt Service
Bureau (CSB) opgeknapt en opnieuw
ingericht. De wanden zijn voorzien van
fraaie foto- afbeeldingen met een link
naar Heerhugowaard en portretten van
onze bewoners. Nu de
activiteitenruimtes zijn vernieuwd,
krijgen ze bovendien een nieuwe naam:
De Windsoos wordt De Tulp en De
Overkant wordt voortaan aangeduid met
De Dijk. Al met al is een prettige en
comfortabele omgeving ontstaan, waar
iedereen zich nog meer thuis voelt.

Nieuwsgierig? Zie hiernaast de foto’s van
fotograaf Michael van Oosten.



Nieuwe zorgkastjes 

In De Raatstede worden momenteel nieuwe kastjes aangelegd voor het verpleegoproepsysteem.
,,Daar zijn we bijna mee klaar’’, aldus ICT-manager René van Romunde, die verantwoordelijk is
voor het project telefonie en zorgtechnologie. ,,Dat betekent echter nog niet dat het systeem al
klaar is voor gebruik: daarvoor moet er nog het nodige gebeuren.’’

Wat gaat er straks veranderen?
,,Eigenlijk niet veel, bewoners krijgen begin april een ander pols- of halsalarm. Hiermee kunnen
bewoners in heel De Raatstede een zorgoproep doen.’’ Zit u in het restaurant en heeft u een
zorgmedewerker nodig? Dan drukt u op uw alarm, de zorgmedewerker van uw afdeling krijgt een
melding op de telefoon en weet dat u in het restaurant aanwezig bent. ,,Verder blijft het systeem
functioneren zoals u gewend bent.’’

Training medewerkers & ingebruikname
Om ervoor te zorgen dat de zorgmedewerkers straks goed met het systeem kunnen omgaan,
worden ze getraind. ,,Zoals het er nu voor staat, wordt het systeem rond 7 april in gebruik
genomen.’’

Toegang tot verwantenportaal met extra code

Via het verwantenportaal hebben cliënten en door de cliënt geselecteerde verwanten toegang tot
de gegevens van de cliënt. Via het email-adres en een wachtwoord heeft u toegang tot dit
portaal. Om het systeem verder te beveiligen, gaat Pieter Raat met ingang van 1 mei over tot de
invoering van Multi Factor Authenticatie (MFA). Na het inloggen, wordt een email met code
gestuurd naar het bekende emailadres van de verwant. Na het invullen van de code heeft u
toegang tot de gegevens van de bewuste bewoner.

In de volgende nieuwsbrief leest u meer hierover.

Stemmen is cool! 

Maandag 15 maart brachten de heer Bos en de
heer Hees, beiden wonend op Meerzorg 4 in De
Raatstede, hun stem uit voor de Tweede kamer-
verkiezingen bij het stembureau in theater Cool.
,,Stemmen is je plicht’’, stelt de heer Bos. ,,Daarom
wil ik ook nu, ondanks corona, naar de stembus. Of
ik lang moest nadenken op wie ik stem? Welnee:
mijn stem gaat al jaren naar dezelfde partij.’’ De
heer Hees staat er iets anders in. ,,Stemmen is een
recht en daar mag je zeker gebruik van maken.’’
Onderweg naar het stembureau ontstond een
mooi gesprek over politici uit het verleden. Joop
den Uil, Hans Wiegel, Boer Koekoek: ze passeerden
allemaal de revue. De heer Bos trots: ,,In mijn werk
heb ik persoonlijk contact gehad met Joseph Luns.
Hij kwam soms zelfs bij mij thuis eten.’’ Dat leverde
een smeuïg verhaal op. En zo is stemmen anno
2021 voor beide heren een gezellig uitje!



Vliegende start voor Fieldlab-studenten Verzorgenden IG 

Ze zijn gestart: zes kersverse collega’s zijn donderdag 21 januari gestart met de nieuwe Fieldlab-
opleiding Verzorgende IG. Fieldlab is een samenwerkingsverband van het Horizon College en
meerdere zorgaanbieders in de regio. Naast Pieter Raat doen Warm Thuis, Horizon
Zorgcentrum, Alkcare, de Reigershoeve, Samen en Jonkerzorg mee. De opleiding ‘tot
verzorgende IG duurt twee jaar. De nadruk van deze opleiding ligt op psychogeriatrie, ofwel
dementiezorg. ,,Met ‘Fieldlab’ mikken we expliciet op nieuwe collega’s die al een carrière
elders achter de rug hebben en daarmee iets ouder zijn dan de reguliere BBL-leerling’’, vertelt
Paul-Jeroen Verkade, manager Meerzorg 4.

rijkste is volgens mij: hou van wat je doet, doe het met plezier, positiviteit, professionaliteit, focus
en respect.’’

Het meest bijzondere wat Sandra tot nu toe heeft meegemaakt? ,,Na een maaltijd in de
huiskamer, begon een bewoonster een liedje te zingen. De anderen genoten en zongen mee. En
een bewoner speelde mee op zijn mondharmonica. Het was prachtig om te zien, hoe muziek
mensen bij elkaar kan brengen.’’

Disya Ruth Atea met mevrouw Smidt-
Westermolen 

‘Hou van wat je doet, met positiviteit en respect’
Ook Sandra Maria da Silva (38) volgt de Fieldlab-
opleiding en is blij dat ze met ouderen kan werken.
,,Dankbaar ben ik voor deze kans’’ , vertelt de
Braziliaanse die al vijf jaar in Nederland woont met
haar gezin. ,,Werken met ouderen vind ik heel leuk.
Eerst werkte ik als gastvrouw en voedingsassistent bij
een thuiszorgorganisatie. En nu bij Pieter Raat: ik
werk drie dagen en ga één dag naar school. Ik heb
plezier om de bewoners te helpen. Ik zorg met veel
liefde en respect en hoop een goede professional te
worden. Daarbij denk ik ook aan mijn ouders in
Brazilië: zij zijn ook ouderen. Dus ik probeer echt elke
dag mijn best te doen voor de bewoners. Het belang-

‘Blij met deze kans’
Disya Ruth Atea (31) is één van de Fieldlab-
studenten, die in januari vol enthousiasme aan de
slag is gegaan als leerling verzorgende IG. Twee
jaar geleden zag haar leven er nog heel anders uit:
,,Ik woonde in Indonesië en werkte als stewardess.
Voor de liefde kwam ik naar Nederland. Nu ben ik
getrouwd en werk ik in de zorg.’’ Disya is heel blij
dat ze deze opleiding mag volgen en kan werken
bij Pieter Raat. ,,In Koedijk werkte ik drie maanden
als gastvrouw in een verpleeghuis. Daar ontdekte
ik hoe leuk de ouderenzorg is. Daarom wilde ik
heel graag de opleiding Verzorgende IG gaan doen.
Ik werk nu 20 uur per week bij Pieter Raat op de
afdeling Meerzorg 4 en daarnaast besteed ik veel
tijd aan mijn opleiding. Dat is best moeilijk omdat
mijn Nederlands nog niet perfect is. Ik ben heel bij
met deze opleidingskans.’’

Sandra Maria da Silva met een 
bewoner van Hugo-Waard 



‘Fijn om van betekenis te kunnen zijn in een coronabaan’

De afgelopen weken zijn op verschillende afdelingen bij Pieter Raat nieuwe medewerkers
gestart in zogenoemde ‘coronabanen’. ,,Om de zorg in deze tijd te ontlasten, heeft het kabinet
besloten om tijdelijke coronabanen in het leven te roepen’’, vertelt HR- manager Francien
Draijer. ,,Dit zijn gesubsidieerde banen in de ondersteunende functies. Denk aan welzijn-
assistent of gastvrouw. Zo kunnen mensen zonder zorgachtergrond, bijvoorbeeld uit de horeca
of luchtvaart, ervaren hoe het is om in de zorg te werken. En de organisatie wordt bovendien
tijdelijk ondersteund. Fijn voor beide partijen!’’ Een van deze nieuwe collega’s is Elly Laan (57).
Hoe bevalt het haar?

Elly is begin februari gestart als zorg-assistent op de afdeling Basiszorg in De Raatstede. Een
‘groentje’ is ze echter allerminst. ,,Ik heb bijna dertig jaar werkervaring in de gezondheidszorg in
administratieve functies. De eerste 23 jaar werkte ik voor een kleine zorgorganisatie met veel
cliëntcontact. Na een fusie ben ik overgeplaatst naar het hoofdkantoor en werkte ik onder meer
als roosteraar. Toen ik boventallig werd verklaard, ben ik vrijwilligerswerk gaan doen bij een
zorgcentrum in ons dorp. Heerlijk erop uit met de duofiets of wandelen met ouderen. Daar heb ik
echt van genoten. Daarnaast ben ik een opleiding als doktersassistent gaan doen. Het theoretisch
deel is afgerond, maar een stage zat er door corona niet in.’’

Ondersteuning van de zorgteams
Zodra Elly de oproep van de Nationale zorgklas voorbij zag komen, heeft ze zich aangemeld en
heeft ze de training Extra handen voor de zorg gevolgd. ,,Na een gesprek, bleek al dat er een
match was met Pieter Raat. Daarna ging het snel. Ik vind het heerlijk om hier in De Raatstede aan
de slag te zijn en persoonlijk contact te hebben met de cliënten. Het is fantastisch leuk. Dit werk
doet er echt toe. Dat merk ik aan de reacties van de cliënten en de collega’s. Ook het gevoel dat je
nodig bent, is heel prettig!’’

‘Extra aandacht is zo belangrijk’
De cliënten en cliëntcoördinator Sandra Slotemaker zijn heel blij met Elly. ,,De extra aandacht die
zij de cliënten geeft, maakt de mensen tevreden en blijer. Dat krijgen we van de bewoners terug.
Er gebeurt natuurlijk veel in de zorg. Zo is de zorgvraag door corona complexer geworden.
Iedereen doet zijn best, maar het is schipperen en zoeken naar balans. Juist nu is extra
ondersteuning voor ons en voor onze cliënten belangrijk. Elly heeft tijd om extra aandacht te
geven, om een kopje koffie of thee in te schenken, voor een praatje… Even het beddengoed
rechttrekken of een lekker toetje uit de keuken te halen… Laatst kreeg ze een cliënt op een heel
vriendelijke manier toch zo ver om, ondanks een waterige zonnetje, buiten samen een wandeling
te maken. En die dame was bij terugkomst blij dat ze toch was gegaan. Dat is mooi om te zien. Het
zijn kleine dingen, die zo waardevol zijn voor onze cliënten. Elly is initiatiefrijk, pakt dingen snel op
en heeft de nodige levenservaring.’’

‘De Elly’s mogen blijven’

Elly en de andere nieuwkomers in de zogenoemde
coronabanen, werken tot 1 juli in de zorg. En daarna?
,,Als het aan mij ligt, mogen de Elly’s zeker blijven’’, stelt
een enthousiaste cliëntcoördinator Sandra. ,,Zij maken
het verschil.’’ Elly zelf blijft nuchter: ,,Zonder corona was
dit niet op mijn pad gekomen. Het is heel fijn om van
betekenis te kunnen zijn. En als van de zomer het
contract afloopt, zien we weer verder. Wie weet.’’



Bestellen medische hulpmiddelen via MedBis

Per 1 maart zijn we bij De Raatstede overgestapt op MedBIS, de vernieuwde bestel- en
informatieservice van Mediq. Daarmee volgt De Raatstede het voorbeeld van Hugo-Waard, dat al
langer gebruikmaakt van een voorkeursleverancier bij het bestellen van medische hulpmiddelen,
zoals incontinentie- of wondmateriaal.

,,In overleg met de cliënt en de huisarts bestelt de verpleegkundige in De Raatstede medische
hulpmiddelen via MedBIS. Ook stelt de verpleegkundige in overleg met de huisarts machtigingen op.
Zo hopen wij het bestelproces te professionaliseren en de huisarts stapsgewijs te ontlasten’’, aldus
Mariska Nolten, verpleegkundige in De Raatstede.

Wat verandert er voor de cliënten?
,,Eigenlijk niets. Bewoners krijgen de producten zoals ze gewend zijn. Overigens kunnen cliënten
ervoor kiezen om bestellingen aan ons over te laten of om bij een andere leverancier materiaal te
bestellen. Als ze kiezen voor een andere leverancier, kunnen we dat evengoed voor ze bestellen.’’

Vragen
Heeft u of uw contactpersoon vragen hierover? Neem dan contact op met de cliëntcoördinator of
verpleegkundige van het woonteam.

Hospice- appartement in De Raatstede 

Tot het einde toe thuis blijven en thuis sterven, is een diepgewortelde wens van veel mensen. Vanaf
medio april biedt Pieter Raat bij woonzorgcentrum De Raatstede hospicezorg aan mensen in hun
laatste levensfase, die zelfstandig wonen buiten onze woonzorgcentra. Heerhugowaarders van 70
jaar en ouder kunnen gebruikmaken van een sfeervol ingericht hospice- appartement, onze
professionele palliatieve zorg en warme begeleiding. Indien gewenst kan de cliënt ook terecht in het
restaurant en bij de welzijnsactiviteiten.

Naast appartementen voor kortdurende opname, bijvoorbeeld voor herstel na een operatie of
ziekenhuisopname, biedt Pieter Raat vanaf medio april ook hospicezorg in een ruim en modern
eenkamerappartement op de eerste verdieping van De Raatstede. ,,Uiteraard is het mogelijk met
persoonlijke spullen het appartement aan te kleden, zodat de cliënt en naasten zich snel thuis
voelen. En natuurlijk kan een familielid blijven overnachten’’, vertelt Astrid Brak, manager Basiszorg.
,,Met ons team van gespecialiseerde verpleegkundigen, medewerkers en vrijwilligers zorgen wij voor
persoonlijke en professionele zorg en ondersteuning, zodat onze gast in een warme en liefdevolle
omgeving waardig afscheid kan nemen van zijn of haar dierbaren en het leven.’’

Meer weten?
In principe geldt het verblijf in het hospice- appartement voor maximaal drie maanden. Voor een
verblijf in het hospice- appartement is een verwijzing, dan wel indicatie nodig van een huisarts of
specialist. Wilt u meer weten over een verblijf in het hospice- appartement van De Raatstede? Bel
met het Cliënt Service Bureau: 072 -576 72 76.

<<<<
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Valentijnsactie

Op Valentijnsdag ontvingen de bewoners van
verpleeghuis Forum II, De Raatstede, Hugo-
Waard, de thuiszorgcliënten van Pieter Raat en
heel veel andere senioren een Valentijns-
voorjaarsattentie van Gouden Dagen
Heerhugowaard. ,,Zorg goed voor deze
bloembolletjes en voor uzelf’’ staat er op het
kaartje. ,,Dat gaan we zeker doen’’, aldus
mevrouw. ,,Op naar een beter voorjaar!’’

Gouden Dagen Lenteconcerten van 
Mark Kirkenier

Vrolijke muziek klonk 25 februari in
woonzorgcentrum De Raatstede van
pianist Mark Kirkenier. Mark speelde in de
huiskamers van Meerzorg en in het
Atrium vrolijke en ingetogen nummers, de
bewoners neurieden gezellig mee. ,,Fijn
dat Gouden Dagen Heerhugowaard met
deze lenteconcerten senioren een blij
moment kan bieden. Je ziet de mensen
door de muziek opbloeien'', aldus een
familielid. Ook in woonzorgcentrum
Hugo-Waard en bij het Arboretum
verzorgt Kirkenier binnenkort
lenteconcerten.

Buddyglans tussen jong en ouder 

Pieter Raat steunt graag het sociale platform BuddyBold, een initiatief van Elske Doets van Doets
Reizen uit Heerhugowaard. Dit platform brengt senioren en jongeren op een succesvolle manier
samen. Senioren die wekelijks door hun jonge buddy worden bezocht, kijken uit naar het bezoek. En
in de loop der tijd ontstaat een band.

Bij het matchen, kijkt BuddyBold naar gedeelde interesses, zoals sport, politiek, cultuur, natuur,
winkelen, etc. en misschien wel het belangrijkste, naar de ‘klik’ tussen de senior en de buddy. Elske
Doets: ,,Onze buddy’s zijn jong. Hierdoor brengen zij een andere levenswereld en sprankeling met
zich mee. Zij worden door ons gescreend, begeleid en getraind. Senioren kunnen op de wekelijkse
afspraken met de buddy rekenen, op het tijdstip dat hen past. Onze buddy’s zorgen ervoor dat zij
betekenisvol bijdragen aan het leven van senioren. En jongeren leren
op hun beurt van de wijsheid van senioren. Zo ontstaat de
zogenoemde buddyglans!’’

Voor meer informatie over dit bijzondere initiatief,
zie de flyer achter in deze nieuwsbrief.



Vertrek zorgmanager Ingrid Parker 

Per 31 mei gaat Ingrid Parker, manager Meerzorg 3, Pieter Raat helaas verlaten. Ingrid Parker is in
mei 2020 tijdelijk in dienst gekomen om Pieter Raat in de coronacrisis bij te staan. Astrid Brak,
manager Basiszorg 1 en 2 volgt Parker half mei op. Brak gaat zich inzetten voor het verstevigen
van de vernieuwde zorgprocessen, het zorgen voor een goede personele bezetting en het op-de-
kaart-zetten van Meerzorg 3. Daarnaast begeleidt Astrid Brak vanaf eind 2023 als kwartiermaker
de renovatie van De Raatstede. Met deze interne verschuiving, ontstaat een vacature voor
zorgmanager op de afdeling Basiszorg 1 en 2. Inmiddels is de vacature zowel intern als extern
uitgezet.

Advies van de cliëntenraad
Bij de sollicitatieprocedure voor en selectie van een geschikte kandidaat is ook de Cliëntenraad
van Pieter Raat betrokken. Cliëntenraad- voorzitter mevrouw Schouten: ,,We zijn aanwezig tijdens
de sollicitatiegesprekken en spreken met de kandidaten. Het is fijn om kennis te maken. Jij krijgt
al snel een indruk van hoe iemand is en wat hij of zij kan betekenen. Ja, ik zeg eerlijk wat ik vind.
Het is toch belangrijk. Het is heel leuk en het voelt goed om op deze manier als cliëntenraad
hierbij betrokken te zijn.’’

Pannenkoekendag

Smullen… Vrijdag 19 maart was het Nationale Pannenkoekendag! Vrijwilligers van Stichting De
Waaier bakten dit jaar honderden pannenkoeken voor senioren van De Raatstede en Hugo-
Waard. Bij Hugo-Waard is het restaurant bovendien feestelijk aangekleed met de slingers en
kaarten van leerlingen van de Sint Josephschool. ,,Zo lief dat de Josephschool- kinderen aan ons
denken met zelfgemaakte kaartjes, slingers en een filmpje’’, aldus een bewoner van Hugo-Waard.
,,De jeugd herinnert ons eraan dat wij samen de slingers moeten ophangen. Al die aandacht en
heerlijke pannenkoeken van Stichting De Waaier maken van deze dag een klein feestje.’’ Sint
Josephschool, Stichting De Waaier en een ieder die hieraan heeft meegewerkt: heel hartelijk
dank!






