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Het nieuwe Hugo Oord
‘Blijven meedoen, ook met dementie!’ 

Op het terrein van voormalig zorg-

centrum Hugo Oord aan de Van 

Veenweg wordt in opdracht van Pie-

ter Raat een nieuwe woonlocatie 

met twee zorgvilla’s ontwikkeld voor 

mensen met dementie. ,,Pieter Raat 

stimuleert en faciliteert senioren in 

de wijk en bewoners van het nieuwe 

Hugo Oord om zoveel mogelijk deel 

te (blijven) nemen aan het leven en 

de activiteiten in de omliggende wij-

ken. Om contact te houden met de 

mensen, organisaties en verenigin-

gen in de buurt. Erbij horen, gezien 

en gehoord worden en meedoen in 

de maatschappij. Dat is wat ieder-

een graag wil. Jong en ouder, met 

en zonder beperkingen zoals (be-

ginnende) dementie. Het nieuw te 

ontwikkelen Hugo Oord is een uit-

gelezen kans voor sociale inclusie 

en voor iedereen in de buurt’’, aldus 

Paul Jeroen Verkade, zorgmanager 

bij Pieter Raat en kwartiermaker van 

Hugo Oord.  



“Sociale contacten zijn 
cruciaal om gelukkig 
oud te worden”

Blijven meedoen in de wijk
Samen zijn en meedoen, maakt blij! Be-

leidsmakers noemen dit ook wel sociale 

inclusie. Bij Pieter Raat spreken wij liever 

over ‘blijven meedoen’. Mensen hebben 

het nodig om iets te kunnen betekenen 

voor anderen. Daar ontlenen we eigen-

waarde aan. Of mensen nu wonen in een 

zorgcentrum of in de wijk: mensen die 

‘meedoen’, voelen zich gelukkiger en erva-

ren een zinvoller leven. Tegelijkertijd blijkt 

uit onderzoek dat een inclusieve samenle-

ving de leefbaarheid in de wijk ten goede 

komt en meerwaarde biedt voor iedereen. 



Het nieuwe Hugo Oord: 
twee zorgvilla’s 
Pieter Raat heeft de ambitie om op 

het terrein van het voormalige Hugo 

Oord twee zorgvilla’s te bouwen met 

daarin 44 zorgstudio’s voor mensen 

met dementie. Op de begane grond 

bevinden zich gemeenschappelijke 

ruimtes en vinden de dagelijks ac-

tiviteiten plaats, op de verdiepingen 

bevinden zich de persoonlijke zorg-

studio’s. In de zorgvilla’s, op en om 

het terrein van Hugo Oord wil Pie-

ter Raat de sociale inclusie en con-

tacten met wijkbewoners, tussen 

jong en ouder, bevorderen. Een eer-

ste stap daarin is het makkelijk ma-

ken voor bewoners om naar buiten 

“Pieter Raat wil de sociale inclusie  
en contacten met wijkbewoners, 
tussen jong en ouder, bevorderen.” 

te gaan en gebruik te maken van de 

binnentuin met groene hagen en vrij 

zicht. Ook de parkachtige en publie-

kelijk toegankelijke omgeving biedt 

volop kansen en ruimte tot inter-

actie, ontmoetingen en activiteiten 

voor cliënten en buurtbewoners. 



Commerciële & huurappartementen 

Naast de twee zorgvilla’s van Pieter 

Raat, bouwen AIG Care & Living en 

Woonwaard respectievelijk 42 com-

merciële en 34 sociale huurapparte-

menten op het terrein. ,,Samen on-

dersteunen we de ambitie voor het 

werken aan sociale inclusie in het 

te ontwikkelen gebied.  Woonwaard 

en AIG verwachten van toekomstige 

bewoners dat zij (waar mogelijk) een 

open en actieve houding naar en in-

teresse hebben in buren/ wijkgeno-

ten en hun naaste omgeving. Pieter 

Raat biedt desgewenst ook de bewo-

ners van deze appartementen thuis-

zorg, welzijn, alarmering en maaltijd-

service aan en zoekt actief contact 

met de bewoners’’, aldus Verkade. 



Open deuren & sociale inclusie
Bij Pieter Raat staan onze deuren 

open! We stimuleren het contact 

met omwonenden en organiseren 

regelmatig activiteiten zoals koffie- 

en klusochtenden en een jaarlijkse 

buurtbarbecue. Ook biedt team wel-

zijn van Pieter Raat allerlei activitei-

ten zoals creatieve, sport-, spel- en 

beweegactiviteiten, lezingen en mu-

ziekoptredens waarbij senioren uit 

de buurt van harte welkom zijn. Kin-

deropvangorganisaties, basisscho-

len en leerlingen uit het voortgezet 

onderwijs bezoeken onze locaties 

regelmatig voor een gezamenlijke 

activiteit. Bij woonzorgcentrum Hu-

go-Waard beschikken we over een 

beweegtuin waar jong en ouder el-

kaar ontmoeten. 

Gezocht: vrijwilligers 
,,Mooie gesprekken en blijde gezich-

ten, dat is voor mij de grootste be-

loning’’, aldus een vrijwilliger die 

regelmatig helpt bij welzijnsactivi-

teiten. Wij zijn enorm blij met onze 

vrijwilligers! Zij zijn zeer belangrijk 

voor onze cliënten en medewer-

kers en helpen regelmatig bij onze 

welzijnsactiviteiten, in onze restau-

rants, bij het rondbrengen van Tafel-

tje Dekje- maaltijden, ze maken een 

wandeling of fietstocht met onze 

cliënten en ze doen oneindig veel 

meer. Woont u in de buurt van het 

nieuwe Hugo Oord of een van onze 

andere locaties en wilt u vrijwilli-

gerswerk doen? Geweldig! We ko-

men  graag met u in contact! We bie-

den onze vrijwilligers een plezierige 

(werk)omgeving, oprechte waarde-

ring en heel veel mooie momenten. 

Doet u mee?

“Wij zijn enorm blij met onze vrijwilligers!”



Samen
Wij gaan heel graag in gesprek met u 

als omwonende, met vertegenwoor-

digers van buurten, scholen, ge-

loofsgemeenschappen, winkeliers, 

verenigingen en anderen om te ont-

dekken wat we voor elkaar kunnen  

betekenen, om een band op te bou-

wen en samen aan een prettige en 

leefbare buurt te werken. 

Meer weten?
Heeft u vragen, opmerkingen of 

ideeën over werken aan sociale in-

clusie of wilt u vrijwilliger worden? 

Neem contact op met Paul Jeroen 

Verkade, (kwartiermaker Hugo Oord) 

of Franklin Meerwijk, (zorgmanager 

Hugo-Waard). 

pj.verkade@dprs.nl

f.meerwijk@dprs.nl

“De blijde reacties 
die ik krijg van 
deelnemende 
senioren, dat is 
onbetaalbaar”



Over Pieter Raat 
Pieter Raat is dé zorgaanbieder 

voor senioren in Heerhugowaard. 

Met woonzorgcentra De Raatstede 

(Dolomiet 2), Hugo-Waard (Gerard 

Douplantsoen 72), wijkcentrum het 

Arboretum (Tamarixplantsoen 1) en 

diensten zoals specialistische thuis-

zorg en huishoudelijke hulp, welzijns- 

activiteiten, individuele begeleiding, 

personenalarmering, maaltijdenser-

vice Tafeltje Dekje, kortdurende op-

name en hopsicezorg is Pieter Raat al 

bijna dertig jaar dé speler op het ge-

bied van wonen, zorg en welzijn voor 

senioren in Heerhugowaard. 

Vanuit de gedachte ‘Leef uw eigen 

leven in uw vertrouwde Heerhugo-

waardse omgeving’, zet Pieter Raat 

alles in om het verblijf voor senioren 

thuis, in de activiteitencentra of in de 

woonzorgcentra zo aangenaam en 

veilig mogelijk te maken. Pieter Raat 

is stevig verankerd in Heerhugo- 

waard.  ‘Samen’ is bij Pieter Raat het 

sleutelwoord. Samen zorgen wij voor 

senioren! 

Pieter Raat
Dolomiet 2

1703 DX Heerhugowaard

Tel. 072 – 576 72 00

info@dprs.nl

www.dprs.nl 
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