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VOORWOORD

‘U heeft het verdiend!’
Enige tijd geleden stond ik in het Atrium van De Raatstede te wachten en was
ik getuige van een bijzonder moment. Ik ving een gesprek op tussen een
moeder en haar dochter. Mevrouw was net bij ons ingehuisd. Ze zat in een
rolstoel en achter haar stond een zorgmedewerker klaar om haar naar haar
appartement te brengen. Haar dochter had zichtbaar moeite met afscheid
nemen. Zij knielde voor mevrouw neer, pakte haar handen en zei: ‘U heeft
uw hele leven hard gewerkt. U kunt nu voor u laten zorgen. U heeft het
verdiend.’

Dat moment en die woorden raakten me. Natuurlijk ben ik blij dat dochter
haar moeder aan ons toevertrouwt. Toch kan ik me heel goed voorstellen,
wat aan die beslissing en dat moment vooraf is gegaan. Zorg aan anderen
overlaten, is voor mantelzorgers immens moeilijk en voelt voor sommigen als
tekortschieten en zelfs falen. Naasten laten opnemen in een verpleeghuis is
een van de meest ingrijpende beslissingen voor families om te nemen.
Regelmatig verschillen familieleden van mening, soms is er zelfs diepe
verdeeldheid en wordt gedacht dat een verhuizing naar een zorgcentrum niet
echt nodig is. Voor de senior zelf is het loslaten van de vertrouwde omgeving
heel ingrijpend. Ik was blij om te zien dat deze mevrouw en haar dochter vol
vertrouwen die stap maken.

Praat vandaag over morgen…
Tegelijkertijd zette het gesprek mij aan het denken over het ‘laten verzorgen’
en het ‘verdienen’. Als het zover is, gun ik dat een ieder van harte. Nederland
vergrijst echter in snel tempo en het aantal mensen dat kiest voor een baan
in de zorg neemt af. Daarmee staan we voor een uitdaging: hoe gaan we de
ouderenzorg van de toekomst organiseren? Onze brancheorganisatie ActiZ
roept iedereen in Nederland op om in gesprek te gaan over ouder worden.
Hoe wilt u zelf oud worden? Wat verwacht u van uw naasten, uw buurt en de
overheid? En zijn deze verwachtingen realistisch? En dan de vragen aan
ouderen zelf: wat kunt u voor uzelf en voor ouderen in uw buurt en of
nabijheid betekenen? Kortom, hoe geven we de ouderenzorg van de
toekomst samen vorm?

Ouderenzorg van de toekomst
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u een interview met wethouder Annette
Groot. Samen hebben wij op het ‘praat vandaag over morgen-bankje’
gezeten en onze gedachten over de ouderenzorg van de toekomst laten gaan.
Actief blijven en anderen ontmoeten, zijn voor de wethouder van groot
belang. Heeft u ook ideeën over de ouderenzorg van de toekomst en wilt u
met mij hierover praten? Graag! Meldt u dan aan via tel. 072 -576 72 00 of
info@dprs.nl.

Gabriele Kasten, 
bestuurder

“Dat moment en die 
woorden tussen 

moeder en dochter  
raakten me”. 
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Coronabaan:
Schoonheidsspecialist ziet het mooie in ouderenzorg 

Brood & beauty
Eerlijk is eerlijk, ze was zelf nooit zomaar in de zorg gaan werken. Sinds 1993 heeft ze haar eigen
schoonheidssalon met een gemêleerde, vaste klantenkring. Nu ze door corona deze kans in de
zorg kreeg, geniet ze er echt van. ,,Ik werk 20 uur, waarvan twee avonden. Ik help bijvoorbeeld
tijdens de broodmaaltijden en bij de welzijnsactiviteiten. Op vrijdagmiddag organiseert team
welzijn de beautymiddag in De Raatstede. Dat is mijn vaste middag. Of ik dat anders aanpak dan
andere collega’s? Eenieder heeft zo zijn eigen werkwijze. Ik vind het heerlijk om de huid te
reinigen, te masseren en de mensen aan te raken. De cliënten genieten daar ook van.’’

Angst om zelf besmet te raken, heeft ze niet. ,,Je kan het overal oplopen. Ook in de supermarkt.
Bovendien kreeg ik juist vanwege het werk hier een vaccinatie aangeboden via Pieter Raat. Dat is
prettig.’’

Schoonheidsspecialiste Gea de Haan
(60) moest door corona haar
beautysalon in Heerhugowaard
afgelopen december voor de tweede
keer sluiten. ,,Dan zit je ineens zonder
inkomen. Via een kennis hoorde ik over
de coronabanen in de zorg. Ik heb
gesolliciteerd, volgde de cursus en werk
sinds 8 februari als welzijnsassistent in
De Raatstede. Deze baan is op mijn pad
gekomen en ik vind het echt hartstikke
leuk.’’ Hoe de schoonheidsspecialiste
het mooie van de ouderenzorg
ontdekt…

‘Gevoel mag er zijn’
Geen dag is hetzelfde in de zorg, stelt ze. ,,Elke
dag gebeuren er leuke dingen. Zo ben ik wel
aangezien voor de dochter van een cliënt.
Grappig genoeg heeft dat een halve dag
geduurd. Het is fijn om de mensen blij te
kunnen maken. Natuurlijk zijn cliënten soms
verdrietig. Dat gevoel mag er ook zijn. Het is
belangrijk om verdriet de ruimte te geven.
Mooi als je mensen dan toch de andere kant
op kunt krijgen: als ze toch met een glimlach
op het gezicht verder gaan.’’

Goede combinatie
Met de versoepelingen van de
coronamaatregelen is de schoonheidssalon van
Gea weer open. ,,De combinatie van salon en
zorg is goed te doen. Ik werk zeker tot 1 juli
nog in De Raatstede. En daarna zien we wel
weer verder.’’

Over coronabanen
De afgelopen maanden 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, ervaren hoe het is
om in de zorg te werken. En de
organisatie wordt bovendien tijdelijk
ondersteund. Fijn voor beide
partijen!’’



Opening beleef- en beweegtuin Hugo-Waard
op 3 juni 

Er is gegraven, gezaaid en bovenal is er de afgelopen
maanden heel hard gewerkt aan realisatie van de
nieuwe beleef- en beweegtuin bij woonzorgcentrum
Hugo-Waard. ,,In februari presenteerde Marc Zwart
van de gemeente Heerhugowaard de tuinplannen
aan de bewoners en als alles goed gaat, vindt de
opening van de tuin op 3 juni plaats’’, aldus een
enthousiaste welzijnscoördinator Carla Gleijsteen.

,,Het wordt een prachtige tuin met veel vaste
planten, kleurrijke, bloeiende borders en beleef- en
beweegapparaten. Een tuin voor jong en oud in de
wijk en een fijne plek om elkaar te ontmoeten. We
kunnen niet wachten’’, aldus Gleijsteen. ,,Wij hebben
zin om op ontdekking te gaan.‘’ De opening van de
tuin is vanwege covid-19 uitsluitend voor cliënten
van Hugo-Waard en voor enkele genodigden. Meer
info volgt.

Op tijd inschrijven
Deze moedereend met kleintjes komt tot groot
plezier van de Hugo-Waard bewoners regelmatig op
visite. ,,Ze komen zich alvast inschrijven’’, grapt een
bewoonster. ,,Je moet er op tijd bij zijn.’’

Ton voor een tuin van Karin Bloemen 

Misschien herinnert u zich dat de tuin van
Hugo-Waard met 14 andere tuinprojecten
is genomineerd door Stichting een ton
voor een tuin van Karin Bloemen? Eerder
plaatsten we een oproep met het verzoek
op Hugo-Waard te stemmen. En dat
hebben velen van u gedaan! Heel hartelijk
dank daarvoor!

Dankzij u heeft Pieter Raat uiteindelijk de
vijfde plek behaald. ,,Daarmee hebben we
een kruiwagen gewonnen. Dinsdag 11 mei
is de kruiwagen met een videoboodschap
van Karin Bloemen afgeleverd bij Hugo-
Waard. De kruiwagen komt goed van
pas!’’, aldus Carla Gleijsteen.

Nieuwsgierig naar de videoboodschap van
Karin Bloemen? Kijk snel op www.dprs.nl
of op Facebook.

http://www.dprs.nl/


Mooie ervaringen voor Fieldlab-leerlingen Verzorgende IG  
Een beroep uitoefenen waar je echt voldoening uithaalt en echt iets kunnen betekenen voor een
ander… Jenna Pagel (25) en Natasja Bédorf (30) kozen na een carrière elders voor de Fieldlab-
opleiding tot Verzorgende IG en een baan bij Pieter Raat. ,,Vol overtuiging kies ik voor de
ouderenzorg.’’

Na een opleiding tot interieuradviseur, werkte Jenna een aantal
jaren als horecamedewerker en als officemanager bij een
Amsterdams beleggingsbureau. Nu heeft ze vol overtuiging
gekozen voor de ouderenzorg en een Fieldlab-opleiding tot
verzorgende IG. ,,De zorg trok altijd al, maar ik vond mezelf te
jong. Dus koos ik na de middelbare school voor een creatieve
opleiding. Nu, met de nodige levens- en werkervaring, ben ik
blij dat ik deze opleiding kan volgen. Mijn eigen oma met
dementie woont al acht jaar op een gesloten afdeling. Ik zorg
graag voor anderen en wil een beroep uitoefenen waar ik
dagelijks echt voldoening uithaal. Dat is voor mij in de
ouderenzorg’’, aldus Jenna.

‘Ze pakte m’n hand en bedankte me’
Jenna heeft het erg naar haar zin bij Pieter Raat. ,,Er hangt een fijne sfeer en iedereen is erg
betrokken.’’ Het mooiste wat ze bij Pieter Raat heeft meegemaakt? ,,Ik vind het bijzonder om te zien
hoe mensen in een bepaalde setting of bij een activiteit veranderen. Zo was er laatst een pianist te
gast en op een aantal mensen na was de hele afdeling bij elkaar. Je zag de cliënten opbloeien. Zelfs
de mensen die meestal stil en op zichzelf zijn. Zo mooi om te zien hoe iedereen echt ’samen’ kwam
en wat muziek teweegbrengt. Een andere mooie ervaring was met een cliënt die ik hielp tijdens de
verzorging. Ze pakte m’n hand, keek me aan en bedankte mij voor de goede zorg. Ze wist niet wat ze
zonder mij zou moeten, zei ze. Dat ontroerde me.’’

‘Altijd kriebels gehad voor de zorg’
,,Het echt iets kunnen betekenen voor een ander,
de oprechte interesse in een persoon, spreekt mij aan’’,
aldus de 30-jarige Natasja Bédorf. ,,Ik ben moeder van twee
prachtige dochters en heb de laatste 10 jaar als leiding-
gevende in de detailhandel gewerkt. De zorg sprak me altijd
al aan. Vorig voorjaar heb ik de knoop doorgehakt en ben ik
op zoek gegaan naar een andere baan. Zo kwam uiteindelijk
de Fieldlab- opleiding van Pieter Raat op mijn pad. Ik heb
het enorm naar mijn zin. En ben erg welkom ontvangen
door iedereen.’’ Natasja werkt 28 uur en gaat een dag
naar school. Ze heeft al veel mooie momenten meege-
maakt op de afdeling, zo zegt ze zelf. ,,Wat mij heel erg is bij-
gebleven, is de dag dat de eerste vaccinatie bij de bewo-
ners van Hugo-Waard werd gezet. Eigenlijk zou het op maandag plaatsvinden, maar het werd
vervroegd naar vrijdag. Dus het was echt alle hens aan dek, alles klaar maken en bewoners inlichten.
Nadat de vaccinaties waren gezet, hadden we een heerlijk moment, met de hele afdeling. Kop thee
erbij, even heerlijk ontspannen en spontane gesprekken. Het was een erg warm moment.’’

Over Fieldlab-opleiding Verzorgende IG
Fieldlab is een samenwerkingsverband van het Horizon College en meerdere zorgaanbieders in de
regio. De opleiding tot verzorgende IG duurt twee jaar, de nadruk van deze opleiding ligt op
psychogeriatrie, ofwel dementiezorg.



Toegang tot verwantenportaal 
extra beveiligd 

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 17
mei over tot de invoering van een
zogenoemde Multi Factor
Authenticatie (MFA). In de
nieuwsbrief van april hebben we u
hierover al bericht.

Pieter Raat stapt voor het
cliëntenportaal dus over naar een 2-
ledige authenticatiewijze, maar hoe
werkt het nu precies? Het inloggen
gaat middels een email-verificatie. U
logt in Fierit Web in met de
inlogcode, die u heeft gekregen via
het Cliënten Servicebureau. Iedere
keer bij inloggen, ontvangt u een
wachtwoord op het emailadres
waarmee u bekend bent als
gebruiker. Onderstaand scherm
verschijnt. U logt vervolgens in Fierit
Web in met het verkregen
wachtwoord.

Meer info
Heeft u vragen hierover? Neem dan
contact op met ICT- servicemanager
René van Romunde:
r.vanromunde@dprs.nl of bel met
het Cliënten Service bureau:
072 -57 67 276.

Telefonie aanpassingen in De Raatstede

Om onze dienstverlening te optimaliseren en de
bereikbaarheid te verbeteren, is Pieter Raat druk bezig met
het vervangen van haar telefonieplatform bij De Raatstede.
,,Wij zijn in de afrondende fase aangekomen’’, aldus ICT-
servicemanager René van Romunde. ,,Daarmee is het vanaf
1 juni mogelijk om de afdelingen rechtstreeks te bellen.’’

Afdelingen rechtstreeks bereikbaar
Vanaf 1 juni is het mogelijk om de afdelingen van De
Raatstede en de daarbij behorende teams rechtstreeks
telefonisch te benaderen. U komt dan uit bij de juiste
medewerker van een bepaald team. ,,Gevraagd wordt wel
om de afdelingen niet in de ochtenduren te bellen, omdat
de zorgmedewerkers dan druk bezig zijn met het verlenen
van zorg aan de bewoners van De Raatstede. Een
uitzondering geldt natuurlijk als het telefoontje een
spoedeisend karakter heeft.’’

Telefonie Hugo-Waard
De afdelingen van woonzorgcentrum Hugo-Waard hebben
helaas nog geen rechtstreekse nummers. ,,De verwachting
is dat dit later dit jaar gerealiseerd wordt.’’

Opzeggen Ziggo- abonnement
Het komt regelmatig voor dat bij het opleveren van een
appartement het Ziggo-abonnement van de cliënt niet
wordt opgezegd. ,,Wij verzoeken dit wel te doen. Dat
scheelt u en uw familie in de kosten. Bovendien kan de
volgende bewoner dan een abonnement afsluiten. Het is
namelijk niet mogelijk om twee abonnementen van
verschillende abonnees op één adres af te sluiten’’, aldus
Van Romunde.



Nieuw: Hospicezorg in Heerhugowaard 

Persoonlijke & professionele zorg en ondersteuning
Astrid Brak beaamt dat veel senioren tot het einde thuis willen blijven en thuis willen sterven. ,,Toch is
dat lang niet altijd mogelijk of wenselijk. We bieden liefdevolle en respectvolle zorg aan hen die in de
laatste periode van hun leven niet kunnen of willen thuis zijn. Met ons team van gespecialiseerde
verpleegkundigen, zorg- en welzijnsmedewerkers en geschoolde vrijwilligers zorgen wij voor
persoonlijke en professionele zorg en ondersteuning. Zodat onze gast in een warme omgeving waardig
afscheid kan nemen van zijn of haar dierbaren.’’

Afscheid nemen
Naast uitstekende 24-uurs zorg, is er ook aandacht voor de emotionele beleving van de gast en zijn of
haar naasten. ,,We bieden zorg, aandacht, ruimte en ondersteuning in het proces van afscheid nemen.
Bezoek is net als thuis, van harte welkom. Samen doen wij er alles aan om de laatste fase zo waardevol
mogelijk te maken’’, aldus Brak.

Meer info
Een verblijf in het hospice-appartement geldt in principe voor maximaal drie maanden en is mogelijk
na een verwijzing van de huisarts of specialist. De kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar,
mits Pieter Raat een contract heeft hiermee. Meer weten? Bel of mail met het Cliënten Service Bureau,
tel. 072 – 57 67 276. Mail naar csb@dprs.nl of kijk op www.dprs.nl/hospicezorg

Ongeneeslijk zieke senioren, die zelfstandig
wonen buiten onze woonzorgcentra, kunnen
vanaf nu voor hospicezorg terecht in het speciaal
ingerichte en sfeervolle hospice-appartement in
woonzorgcentrum De Raatstede. ,,Pieter Raat
biedt hospicezorg aan mensen in hun laatste
levensfase. Senioren, van buiten onze
woonzorgcentra, met een levensverwachting
korter dan drie maanden, kunnen gebruikmaken
van onze professionele palliatieve zorg en
begeleiding’’, aldus Astrid Brak, manager zorg bij
Pieter Raat.

Het sfeervolle hospice-appartement bevindt zich
op de eerste verdieping van De Raatstede en is
net als het Atrium en de welzijnsruimtes recent
helemaal gemoderniseerd en van alle gemakken
voorzien.

Vrijwilligers gezocht 

Het team van hospicevrijwilligers is op zoek naar versterking! Uiteraard krijgt u begeleiding
vanuit het hospiceteam. Ook bieden we u een cursus via Humanitas. Denkt u op een
waardevolle wijze een bijdrage te kunnen leveren aan onze hospicezorg en mensen in hun
laatste levensfase? Of wilt u meer weten? Bel met vrijwilligerscoördinator Gery Vermeer, tel.
072 -57 67 200 of mail naar g.vermeer@dprs.nl.

mailto:csb@dprs.nl
http://www.dprs.nl/hospicezorg
mailto:g.vermeer@dprs.nl


Restaurant Hugo-Waard haalt een 9,08

Voor het vierde achtereenvolgende jaar heeft
het gastronomieteam van Hugo-Waard
bewezen de kwaliteit en hygiëne van het eten
en drinken prima op orde te hebben. Met een
9,08 scoorde het team eind maart een
geweldig cijfer tijdens de onverwachte Veilig
Voedsel- audit.

Complimenten!

Miriam Blom: tweede verpleegkundig specialist 

Sinds 1 maart is Miriam Blom bij Pieter Raat in dienst getreden als verpleegkundig specialist. Met
collega verpleegkundig specialist Marja Clazing en de zorgteams streeft zij naar goede medische en
verpleegkundige zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van cliënten.

Met haar werkervaring binnen de GGZ, geriatrie en verzorgingshuizen en woonvormen voor mensen
met dementie brengt zij een schat aan kennis en kunde mee naar Pieter Raat.

Taakverdeling
Marja Clazing en Miriam Blom hebben de taken als volgt verdeeld:
Marja Clazing:
Afdelingen Basiszorg 1 en Meerzorg 3.
Daarnaast is zij aanspreekpunt voor de wijkverpleegkundigen.
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag.

Miriam Blom:
Afdelingen Basiszorg 2 en Meerzorg 4.
Miriam is aanspreekpunt voor de verpleegkundigen van Hugo- Waard.
Werkdagen: maandag, dinsdag en om de week, woensdag en donderdag.

Contact met de verpleegkundig specialist
Wilt u contact met een van de verpleegkundig specialisten? Geef dit dan even aan bij de
verpleegkundigen of uw cliëntcoördinator. Miriam of Marja neemt z.s.m. contact met u op.

Twee keer gevaccineerd, toch weer een oproep… 

Verschillende bewoners van Hugo-Waard en De Raatstede hebben een herinneringsoproep ontvangen
van het RIVM om zich te laten vaccineren. Dit terwijl ze al twee keer een inenting hebben gekregen
tegen Covid-19. Hoe zit dat nu?

Navraag bij de huisartsen leert dat het doorgeven van de vaccinaties aan het RIVM zowel in tijd als in
techniek niet optimaal werkt. De verwerking van de gegevens is vertraagd en daardoor kruisen de
herinneringsoproepen de registratie. Dus… ontvangt u een herinnering terwijl u al bent gevaccineerd?
Dan hoeft u verder niets te doen. De verwachting is dat de administratie bij het RIVM binnenkort is
bijgewerkt.



Vrijwilliger Piet van Langen (82) koninklijk onderscheiden 

Indisch koken op Meerzorg 4 

Elke dinsdagmorgen koken enthousiaste
Raatstede-bewoners van Meerzorg 4 met
en voor elkaar. Linda Boekel: ,,Met meneer
Bos, mevrouw Visser en meneer Hees heb
ik een recept besproken. Het werd Sajoer
Lodeh, een Indisch groentegerecht. Beiden
hebben mooie herinneringen aan dit
gerecht. Hun moeder maakte dit vroeger
geregeld voor hen klaar.’’ De drie hebben
de groentes besproken, gewassen,
gesneden en samen het gerecht bereid. En
daarna natuurlijk heerlijk gegeten. Meneer
Bos heeft voor deze ochtend speciaal zijn
mooie blouse aangetrokken. Selamat
Makan!

Blij verrast was hij! ‘Onze’ vrijwilliger Piet van Langen
ontving op 26 april uit handen van burgemeester Blase
een koninklijke onderscheiding: hij is benoemd tot lid in
de Orde van Oranje- Nassau. De 82-jarige Van Langen
heeft zich de afgelopen decennia enorm ingezet als
vrijwilliger voor verschillende organisaties en clubs. Zo is
hij sinds 2005 bestuurslid van KBO ’t Kruis, was hij
coördinator van het koersballen en de seniorengym. Ook
voor de kerk en onze senioren zet hij zich enorm in.
Vrijwilligerscoördinator Gery Vermeer: ,,Voor Pieter Raat
wandelt hij sinds 2019 met cliënten die in een rolstoel
zitten of met rollator lopen. Ook begeleidt hij cliënten die
meedoen met langere wandelactiviteiten. De
onderscheiding is dik verdiend.’’

Foto: Douwe Jepma

Huiskamerconcert Meerzorg 3 

Woensdag 7 april zijn de bewoners van Meerzorg 3

getrakteerd op een exclusief en intiem

huiskamerconcert van zangeres Simone, de dochter

van Raatstede-bewoonster mevrouw Kager. Simone

vormt met haar man een muzikaal duo. Vanwege de

coronaregels is de gitaarmuziek vooraf opgenomen

en vervolgens in de huiskamer afgespeeld via een

meegenomen box. Zo werd Simone toch begeleid

door de gitaarmuziek van haar man. ,,Simone zong

liedjes die de bewoners allemaal kenden en

meezongen. De muziek bracht herinneringen terug

aan vroeger. Mooi om te zien dat de mensen hun

herinneringen met elkaar delen. Het was een

geslaagde middag met een lach en een traan’’, aldus

zorgmedewerker Femke Koppes. ,,Wij hebben onwijs

genoten!’’



Hoe beoordeelt u de zorg van Pieter Raat? 

Bent u tevreden met de zorg van Pieter Raat? Geef dan uw waardering op Zorgkaartnederland.nl.
Zorgkaart Nederland is het meest complete en onafhankelijke overzicht van het zorgaanbod in
Nederland. Alles staat op één plek. U vindt dus op een website de zorg van hun keuze. Hoe meer
waarderingen en meningen, hoe meer ervaringen u deelt met anderen, hoe meer de zorg in kaart
wordt gebracht. U geeft ons inzicht in onze prestaties. Uw waardering geeft ons praktische
suggesties voor het verder verbeteren van onze dienstverlening. Daardoor kunnen wij onze zorg
nog beter afstemmen op uw wensen.

Praat vandaag over de ouderenzorg van morgen 
‘Actief blijven en anderen ontmoeten, maakt mij gelukkig’ 

bankje over ouder worden. Wat heeft de wethouder nodig om een gelukkige ‘oude dag’ te
beleven? ,,Als ik actief met andere mensen kan blijven’’, aldus Groot stellig. Dat in
Heerhugowaard zo’n 50% van alle 75-plussers zich eenzaam voelt, gaat haar als persoon en
wethouder aan het hart.

Het hele interview is terug te lezen op onze website: https://www.dprs.nl/actief-blijven-en-
anderen-ontmoeten-maakt-mij-gelukkig/

Zorgkaart Nederland biedt u een objectief en betrouwbaar referentieplatform met betrekking tot
uw ervaring in de gezondheidszorg.

Zorgorganisaties nemen de reacties van Zorgkaart Nederland mee bij de verantwoording van hun
activiteiten. Daarom is het belangrijk dat u laat weten hoe u de zorg van Pieter Raat ervaart.
Helpt u mee? www.zorgkaartnederland.nl

,,Gelukkig oud worden, is
voor mij actief blijven met
anderen’’, aldus Annette
Groot, wethouder in
Heerhugowaard en
verbonden aan de partij
Senioren Dijk en Waard.
Sinds 2019 is Groot lid van
het college en heeft zij
onder meer WMO, welzijn,
beschermd wonen en
ouderen in haar
portefeuille. Groot sprak
met Pieter Raat-
bestuurder Gabriele Kasten
op het ‘Over morgen’-

https://www.dprs.nl/actief-blijven-en-anderen-ontmoeten-maakt-mij-gelukkig/
http://www.zorgkaartnederland.nl/


Blij met voorjaar-doeboekje van Gouden 
Dagen 

,,Zo… hier zijn we mooi zoet mee’’, sprak een
senior na het in ontvangst nemen van het
vrolijke voorjaar-doeboekje van Gouden
Dagen. Het eerste exemplaar van het boekje
is woensdag 24 maart door Gouden Dagen-
voorzitter Frits Weel overhandigd aan
wethouder Annette Groot. Het voorjaar-
doeboekje is een cadeautje voor senioren in
Heerhugowaardse woonzorgcentra en voor
kwetsbare en eenzame senioren die
zelfstandig wonen in de wijk. ,,Heel blij ben ik
met dit gebaar van Gouden Dagen en Pieter
Raat. Het is belangrijk dat we toch op een
leuke manier bezig en geestelijk fit blijven,
totdat we elkaar weer meer kunnen
ontmoeten”, aldus wethouder Groot. ,,Met
dit boekje verspreiden we vrolijkheid en
afleiding’’, aldus Frits Weel.

Draaiorgel on tour 

Vrolijkheid alom, bij het zien en horen van deze
draaiorgelman en zijn draaiorgel. Op woensdag 28
april bood Gouden Dagen Heerhugowaard een
‘draaiorgel on tour’ aan voor senioren in De
Raatstede, Hugo-Waard, voor senioren bij
appartementencomplex Magnolia aan de
Hortensialaan en bij wijkcentrum Arboretum aan
het Tamarixplantsoen. Er werd gelachen, gezongen
en gedanst. Heerlijk!

Gouden Dagen-lenteconcert Mark Kirkenier

Oude tijden herleven... zaterdagmiddag 12

april gaf Mark Kirkenier in wijkcentrum

Arboretum twee keer een Gouden Dagen-

lenteconcert voor onder meer senioren uit de

buurt en van appartementencomplex

Magnolia. Met veel bekende liedjes en

verschillende muziekstijlen zoals jazz en

reggae. Met een speciaal en onverwacht

gastoptreden van meneer Weber! Eerder gaf

Kirkenier ook optredens in woonzorgcentra De

Raatstede en Hugo-Waard.



Rollator Swing

Op woensdag 21 april werd er in het Atrium van De Raatstede
heerlijk gedanst op verschillende bekende melodieën tijdens
de Rollator Swing. Chachacha, tango en quickstep: de cliënten
herinnerden zich de danslessen en bewegingen van weleer!
Beweegagoog Simone en welzijnsmedewerker Bettina
begeleidden de avond en wisselden elkaar af met het
voordoen van de dansen. De dansbewegingen zijn aangepast
en superleuk voor een ieder met en zonder rollator.

Op 19 mei krijgt Rollator Swing een vervolg: vanaf 18.30 uur
wordt er weer gedanst in het Atrium.

Topstukken on tour… 

Wordt het de Nachtwacht? Of de Aardappeleters?
Het Meisje met de parel of misschien wel de Mona
Lisa? Het is nog even spannend…. Vanaf maandag
14 juni komt de Museum Plusbus langs bij Hugo-
Waard en De Raatstede met per locatie een viertal
prachtige replica’s van bekende kunststukken en
beroemde kunstenaars. ,,De kunststukken worden
vervolgens twee weken tentoongesteld in het
Atrium en het restaurant. Ook krijgen we een lezing
aangeboden en organiseren we allerlei kunstige en
kunstgerelateerde welzijnsactiviteiten. Juni belooft
een kunstzinnige maand te worden.’’

Maandag 28 juni worden de kunstwerken weer
opgehaald.



Kapsalon in De Raatstede: Haarfijn in orde… 

Wassen, knippen, kleuren, watergolven of een permanentje laten zetten… Het kan allemaal in de
kapsalon van De Raatstede. Moeder Jos en dochter Sharon Moorman werken hier al jaren samen en
zorgen ervoor dat alles en bovenal het kapsel van cliënten haarfijn in orde is. ,,Onze klanten netjes
gekapt en met een glimlach de deur uit zien gaan, dat is ons doel’, aldus de 40-jarige Sharon
glunderend.

,,Ze doen het goed, hoor’’, stelt een dame die onder het genot van een kopje koffie haar beurt in de salon
afwacht. ,,Elke paar weken kom ik hier om me te laten wassen, knippen en watergolven en soms voor
een permanentje. Ik wil wel een knappe moeder, zegt m’n zoon altijd. Dus ja, ik laat me hier graag in de
watten leggen’’, lacht ze.

‘Ze hebben m’n hart gestolen’
Kapster Jos Moorman begon in 1992 in huis Ter Kimme. Zodra De Raatstede openging, ruim 21 jaar
geleden, nam ze de kappersschaar daar ter hand. ,,Ik werkte eerst in een andere salon en hielp m’n
moeder als dat nodig was’’, vertelt Sharon. ,,Mijn moeder knipte alleen dames, ik ben opgeleid tot
allround kapper en knip ook heren. Ik droeg dreadlocks en een piercing. Dat vonden de bewoners toen
wel grappig. En nu, na 20 jaar, zijn mijn dreadlocks verdwenen en hebben de senioren hier echt m’n hart
gestolen. Het geeft zo veel voldoening om ze te knippen, ze aandacht te geven en ze vervolgens
opgewekt te zien vertrekken. We zijn ook heel blij dat we na corona weer mochten starten. We hebben
onze klanten echt gemist.’’

singen, humor en mooie gesprekken, is er soms ook verdriet. ,,Omdat klanten ziek zijn of verward raken.
We weten door onze ervaring en een cursus over dementie hoe we daarmee kunnen omgaan. Dat helpt.’’

Drie generaties
Sinds eind oktober woont mevrouw Hoffenkamp in De Raatstede. ,,Dat is mijn oma. Ze woonde tot voor
kort zelfstandig in Winschoten’’, vertelt Sharon. ,,Ze is 96 jaar en weet heel goed wat ze wil. Ze is best een
beetje ijdel, maar wil niet op de foto. Ja, we vinden het heel fijn dat ze nu hier woont. Mijn moeder en ik
zijn aan het werk en zij heeft boven haar appartement. Ze komt regelmatig bij ons kijken. Best bijzonder
dus dat er drie generaties onder een dak in De Raatstede zijn. En net als de andere dames en heren
maakt ook zij een afspraak. Elke week, want ja, ze is toch ons visitekaartje.’’

Openingstijden & afspraak
De kapsalon is open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Wilt u een
afspraak maken? Bel met 072 – 57 67 217 of loop even langs. Familieleden kunnen ook een afspraak voor
hun naaste inplannen, dan zorgen de zorgmedewerkers ervoor dat de cliënt op tijd in de kapsalon is.

Humor en mooie gesprekken
Jos en Sharon kennen hun klanten uit De
Raatstede en de aanleunwoningen en maken het
ze graag gemakkelijk. ,,Wij vinden het heerlijk om
de tijd te nemen en naar ze te luisteren. Als je het
wil horen, is er zo veel humor bij de mensen.
Natuurlijk zijn er soms ook de ongemakken van
het ouder worden. Soms hebben mensen
bijvoorbeeld moeite om hun hoofd achterover te
houden in de wastafel. Dan spreken we af met de
zorg dat meneer of mevrouw na de douchebeurt
bij ons in de kapsalon terecht kan. We kijken
graag naar wat wel kan.’’ Naast praktische oplos-



Jaarvergaderingen cliëntenraad 
Op donderdag 10 en 17 juni houdt de cliëntenraad haar jaarvergaderingen in De Raatstede en 
Hugo-Waard. De Cliëntenraad trakteert op koffie, gebakje en een advocaatje slagroom, kijkt terug 
op 2020 en vooruit naar 2021. 

Locatie De Raatstede Locatie Hugo-Waard
Dag 10 juni 2021 17 juni 2021
Tijd 10.00 - 11.30 uur 10.00 - 11.30 uur
Locatie Restaurant Restaurant

Programma
U wordt ontvangen met koffie en een gebakje. Vervolgens opent de CR-voorzitter mevrouw 
Schouten de vergadering. En worden eventuele mededelingen gedaan. Daarna komen het 
jaarverslag van 2020 en het werkplan van 2021 aan bod. De vergadering wordt afgesloten met de 
rondvraag. Cliënten zijn van harte welkom tijdens de jaarvergadering. Meer info via 
bestuurssecretaris Will Molenaar, w.molenaar@dprs.nl.  

20 mei: Mondhygiëniste adviseert Raatstede-bewoners
Wist u dat een goede mondhygiëne heel belangrijk is voor uw 
gezondheid? Slechte bacteriën kunnen via bloedend tandvlees in
de bloedbaan terechtkomen en allerlei aandoeningen veroorzaken
of vergroten. 

Gratis kennismaking & advies 
Voelt u uw gebit tijdens het drinken of eten? Of bent u benieuwd 
naar hoe u uw (kunst)gebit en tandvlees nog beter kunt schoon-
houden en kunt verzorgen? Hoe u een frisse adem houdt? 
Maak vrijblijvend en gratis kennis met mondhygiëniste aan huis 
Bianca de Rover. Donderdag 20 mei kunnen Raatstede-bewoners 
van Basiszorg 1 en 2 tussen 11.00 en 12.30 uur in De Raatkamer terecht voor een vrijblijvend en 
gratis persoonlijk advies. Indien gewenst, bezoekt de mondhygiëniste u voor vervolgbehandelingen 
in uw eigen appartement. Zij beschikt namelijk over een volledige mobiele uitrusting.  Meer weten? 
Bezoek het gratis inloopspreekuur op 20 mei, bel met 06 – 40 01 95 37of kijk op 
www.demondhygienistaanhuis.nl

4 & 5 mei: dodenherdenking en 
bevrijdingsdag. 

mailto:w.molenaar@dprs.nl
http://www.demondhygienistaanhuis.nl/

