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,,Wat zou je ervan vinden als 
wij een Oekraïense vluchteling 
opvangen in huis?’’, vroeg mijn 
man me in februari, terwijl hij 
de televisie uitzette na een jour-
naaluitzending. 

De vraag kwam niet echt uit de 
lucht vallen. Het nieuws over die 
oorlog aan de oostgrens van Eu-
ropa hield ons immers al dagen 
bezig. Al die mensen die op drift 
zijn… Gewone mensen zoals u en 
ik, die zich relatief veilig waan-
den en ineens geconfronteerd 
worden met de verschrikkingen 
van een oorlog.     

Diana 
Hoe fijn als we ‘iets’ kunnen doen 
om te helpen?! Ik kan u vertellen 
als mijn man iets in zijn hoofd 

heeft, dan laat actie meestal niet 
lang op zich wachten! Hij maak-
te met een beetje hulp van onze 
dochter een Facebook- en een 
Instagram- account aan, nam 
contact op met Oekraïners in 
het oorlogsgebied en met Oekra-
iners die al op de vlucht waren. 
Een kleine vier weken later trok 
Diana bij ons in, in de oude kin-
derkamer van onze zoon. Diana 
is 24 jaar en heeft net haar mas-
ter in architectuur afgerond. Nog 
voordat zij bij ons kwam wonen, 
had zij zelf al een stage bij een 
Amsterdamse architect 
geregeld. 

Oekraïense ouderenzorg in de 
kinderschoenen
Een keer per week belt Diana met 
haar grootouders in  Oekraïne.  

Zij wonen nog in hun eigen huis, 
in een plaatsje grofweg tussen 
Kiev en Odessa in. Ze vinden 
zich te oud om te vluchten. ,,En 
waar zouden zij naartoe moe-
ten?’’, vroeg Diana. Dat zette mij 
aan het denken… Hoe is de ou-
derenzorg in Oekraïne eigenlijk 
georganiseerd? Al snel kwam ik 
erachter dat ouderen in Oekraï-
ne allemaal zelfstandig wonen, 
verpleeghuizen kennen zij er 
nauwelijks. Welzijnsactiviteiten 
voor ouderen worden daar niet 
of nauwelijks georganiseerd. 
Ouderenzorg is daar geen on-
derwerp, zo bleek. En toen kwam 
bij mij het idee om voor ouderen 
in Oekraïne een actie te starten.   
                                       
                                   lees verder op pagina 2

              Gabriele Kasten, 
bestuurder Pieter Raat



Vervolg voorwoord Gabriele Kasten...

Diana keek mij enigszins ver-
baasd aan: in haar land zou het 
makkelijker zijn om voor zwerf-
katten en -honden geld in te za-
melen dan voor ouderen.  Tege-
lijkertijd had ik haar geraakt en 
geïnspireerd met mijn verhaal 
over hoe wij in Nederland om-
gaan met senioren, wat we bie-
den aan welzijnsactiviteiten en 
hoe we de ouderenzorg organi-
seren. Zij informeerde in haar 
kennissenkring, want nog niet 
zo lang geleden hoorde ze over 
een nieuw op te richten hospi-
ce en nog in de kinderschoenen 
staande welzijnsactiviteiten 
voor ouderen. En van het een 
kwam het ander… 

Jubileumconcert ten bate van 
Oekraïense senioren
Gouden Dagen Heerhugowaard, 
dat wordt gefaciliteerd door Pie-
ter Raat, bestaat dit jaar 15 jaar. 
Dat vieren we met het vervullen 
van mooie individuele wensen 
en groepswensen van senioren. 
Alles is erop gericht om senioren 
in Heerhugowaard mooie gou-
den momenten te bieden, de ver-
binding aan te gaan en eenzaam-
heid te verminderen. Hoe anders 
is de positie van senioren in Oe-
kraïne, laat staan in de huidige 
situatie. In september organi-
seert Gouden Dagen Heerhugo-
waard een jubileumconcert in 
theater Cool met zangvereniging 
Mastreechter Staar. Het idee om 
dit concert te koppelen aan een 
inzamelingsactie voor de oude-

renzorg in Oekraïne, werd direct 
omarmd door de stuurgroep van 
Gouden Dagen Heerhugowaard. 
Door kleinschalige initiatieven 
en lokale activiteiten voor senio-
ren in Oekraïne te ondersteunen, 
dragen we bij aan het welzijn 
van senioren daar en kunnen 
we het dagelijks leed hopelijk 
iets verlichten. Op maandag 5 
september start de kaartverkoop 
voor het Gouden Dagen- jubile-
umconcert. Zie ook de bericht-
geving hierover verderop in deze 
nieuwsbrief. Een deel van de op-
brengst van het concert gaat dus 
naar senioren in Oekraïne. Als 
u een kaartje koopt, doet u uzelf 
een plezier en helpt u tegelijker-
tijd Oekraïense ouderen!  Zo zor-
gen wij samen voor senioren!  
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Blijven meedoen, ook met de-
mentie. Dat is het uitgangspunt 
bij de ontwikkeling van de nieu-
we locatie. ,,Pieter Raat stimu-
leert en faciliteert senioren in de 
wijk en bewoners van het nieu-
we Hugo-Oord om zoveel moge-
lijk deel te (blijven) nemen aan 
het leven en de activiteiten in 
de omliggende wijken. Om con-
tact te houden met de mensen, 
organisaties en verenigingen in 
de buurt. Erbij horen, gezien en 
gehoord worden en meedoen in 
de maatschappij… Dat is wat ie-
dereen graag wil. Jong en ouder, 
met en zonder beperkingen zo-
als (beginnende) dementie. Het 
nieuw te ontwikkelen Hugo-Oord 
is een uitgelezen kans voor soci-
ale inclusie en voor iedereen in 
de buurt’’, stelt Verkade. Ook AIG 
Care & Living en Woonwaard on-
dersteunen de ambitie voor het 
werken aan sociale inclusie in 
het te ontwikkelen gebied. Pro-
pos Consultancy is samenwer-
kingspartner van Pieter Raat en 
adviseert over en ondersteunt bij 
de realisatie van de zorgvilla’s.

Planning
De Raad van Toezicht van Pieter 
Raat heeft voorjaar 2021 groen 
licht gegeven om in gesprek te 
gaan met ontwikkelaars/ aan-
nemers om de plannen concre-
ter uit te werken. Verkade: ,,Er is 
inmiddels een keuze gemaakt 
voor een ontwikkelaar die aan 
de hand van ons beschikbare 
budget gaat bouwen. Dit bete-
kent dat een daadwerkelijk ont-
werp nu nodig is om een ver-
gunning bij de gemeente aan te 
vragen en om een aanvraag te 
doen voor een wijziging van het 
bestemmingsplan. In de bestem-
minsplanprocedure kunnen 

omwonenden bijvoorbeeld hun 
eventuele bezwaren kenbaar 
maken.’’ Zodra het ontwerp defi-
nitief is, het bestemminsplan is 
goedgekeurd en de vergunning 
is afgegeven, kan Pieter Raat 
daadwerkelijk gaan bouwen. 
,,In het meest gunstige scenario 
wordt de nieuwbouw in het voor-
jaar van 2024 opgeleverd.’’

Vrijwilligers gezocht
Pieter Raat zoekt vrijwilligers 
die in de buurt van het nieuwe 
Hugo-Oord (gaan) wonen. ,,Wij 
gaan heel graag in gesprek met 
omwonenden, met vertegen-
woordigers van buurten, scho-
len, geloofsgemeenschappen, 
winkeliers, verenigingen en an-
deren om te ontdekken wat we 
voor elkaar kunnen betekenen, 
om een band op te bouwen en 
samen aan een prettige en leef-
bare buurt te werken. ‘Samen’ is 
daarbij het sleutelwoord.’’

Meer info
Meer weten over het nieuwe 
Hugo-Oord, werken aan socia-
le inclusie of wilt u vrijwilliger 

worden? Neem contact op met 
Paul-Jeroen Verkade, 
pj.verkade@dprs.nl (kwartier-
maker Hugo-Oord) of Franklin 
Meerwijk, f.meerwijk@dprs.nl 
(zorgmanager Hugo-Waard).

 * Meer informatie over de com-
merciële en huurappartementen 
van AIG Care & Living en Woon-
waard, vindt u op https://www.
aig.nl/projecten/herontwikke-
ling-hugo-oord/ 

Nieuwsgierig naar het nieuwe 
Hugo Oord en sociale inclusie? U 
vindt de folder op www.dprs.nl/
publicaties . 

Woensdagavond 11 mei vond in Restaurant De Bolle Buik in Heerhugowaard een informatiebijeenkomst plaats 
voor omwonenden over de ontwikkeling van het terrein van voormalig zorgcentrum Hugo-Oord aan de Van 
Veenweg. In opdracht van Pieter Raat wordt hier een nieuwe woonlocatie met twee zorgvilla’s ontwikkeld voor 
mensen met dementie. Daarnaast bouwen AIG Care & Living en Woonwaard op hetzelfde terrein respectievelijk 
42 commerciële en 34 sociale huurappartementen*. Gezamenlijk presenteerden zij hun plannen. ,,Ongeveer 40 
belangstellenden bezochten de bijeenkomst’’, aldus zorgmanager en kwartiermaker Paul Jeroen Verkade.

Corona 
Corona blijft de gemoederen 
 bezighouden. Na een rustige 
 periode, loopt het aantal besmet-
tingen weer op. Gelukkig hebben 
de meesten (zeer) milde klach-
ten. ,,Zowel bij De Raatstede  als 
bij Hugo-Waard hebben enkele 
cliënten en medewerkers coro-
na. De preventieve maatregelen, 
waaronder de handhygiëne, zijn 
daarom op alle locaties en in de 
thuiszorg aangescherpt.‘’ 

Preventieve maatregelen
Het mondneusmasker wordt ge-
dragen binnen de 1,5 meter, zo-
wel binnen de 1,5 meter bij cliën-
ten als ook bij de medewerkers. 
Voorkom onnodige ‘verkeersbe-
wegingen’. De activiteiten en de 
gezamenlijke maaltijden blijven 
zo veel mogelijk doorgaan. We 
vragen een ieder de basisregels 
te volgen: handen wassen, hoest 
en nies in uw elleboog, blijf thuis 
bij klachten en doe een test, 
zorg voor voldoende frisse lucht 
en haal een vaccin, booster- of 
 herhaalprik.

Het nieuwe Hugo-Oord



Dijk en Waardse Senioren in Beweging start in oktober 

Vrijwilligersbijeenkomst groot succes!
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In oktober start weer een fonkel-
verse editie van Dijk en Waardse 
Senioren in Beweging. Voor de 
17e keer bieden verschillende 
partijen uitdagende activiteiten 
voor senioren. 

Elk jaar biedt Pieter Raat  met Bi-
bliotheek Kennemerwaard, Cool, 
Heerhugowaard Sport vanaf  
1 oktober een gevarieerd en uit-
dagend activiteitenprogramma 
om senioren letterlijk en figuur-
lijk in beweging te krijgen. Voor 

het tweede jaar op rij, sluiten ook 
partijen in Langedijk aan (Woon-
zorgcentrum Horizon, Biblio-
theek Langedijk en Actief Sport & 
Events). Vandaar dat is gekozen 
voor een iets andere, beter pas-
sende naam: Dijk en Waardse Se-
nioren in Beweging! Ook het logo 
is aangepast. 

Kaartverkoop vanaf 20-09 
Het gedrukte programmaboekje, 
dat medio september verkrijg-
baar is bij onder meer Pieter Raat 
en Bibliotheek Heerhugowaard, 
staat boordevol interessante 
activiteiten. Sport en spel, mu-
zikale intermezzo’s, culinair ge-
nieten, theatervoorstellingen en 
creatieve activiteiten: u vindt het 
allemaal in het programmaboek-
je. De officiële opening met een 
schrijfworkshop van schrijfster 
Afra Beemsterboer, vindt dit keer 

plaats in Bibliotheek Langedijk.  
Uiteraard vindt u het volledige 
programma medio september 
online. Kaartjes koopt u vanaf 20 
september online via 
www.wsib.nl, bij de receptie van 
woonzorgcentrum De Raatstede 
(uitsluitend betaling met PIN) of 
bij een van de verkooppunten in 
Langedijk. Meer info volgt t.z.t. 

Wat zijn wij blij met onze vrijwil-
ligers! Reden om ze flink in het 
zonnetje te zetten tijdens onze 
jaarlijkse vrijwilligersbijeen-
komst! Dinsdag 17 mei genoten 
95 vrijwilligers in De Raatste-
de van onder meer muziek, een 
warm en koud buffet en namen 
ze deel aan een quiz over demen-
tie. ,,Toch weer wat van opgesto-
ken’’, sprak een van de aanwezi-
gen.  

Jubilarissen
Als klap op de vuurpijl zijn maar  
liefst 15 vrijwilligers gehuldigd 
vanwege hun jarenlange inzet 

als vrijwilliger. Vrijwilligersco-
ordinator Gery Vermeer: ,,Eentje 
vierde zelfs een 30 jarig jubileum! 
Wat een mijlpaal! Natuurlijk wa-
ren er bloemen en kregen de jubi-
larissen een persoonlijk woordje 
van dank!’’  Met dank aan een ie-
der die zijn of haar steentje heeft 
bijgedragen aan deze zeer ge-
slaagde vrijwilligersbijeenkomst!

Welzijnsactiviteiten & dagbesteding

Wandeleendaagse 

Welzijnsmedewerkers van Pieter 
Raat bieden een uitdagend activi-
teitenprogramma voor bewoners 
van woonzorgcentra De Raatste-
de en Hugo-Waard en voor seni-
oren, die zelfstandig in de wijk 
wonen. Alle Waardse senioren 
zijn van harte welkom om deel te 
nemen aan veelal gratis activitei-
ten. Bovendien bieden we in De 
Raatstede en in wijkcentrum Het 
Arboretum ook dagbestedingsac-
tiviteiten op maat voor senioren 
uit de wijk. In kleine groepen, toe-

gespitst op de behoeftes, wensen 
en mogelijkheden van de deelne-
mers. Ook voor hen met begin-
nende of gevorderde dementie, 
Parkinson en/ of een andere aan-
doening. 

De afgelopen maanden organi-
seerden de welzijnsmedewerkers 
onder meer een bezoek aan het 
Land van Fluwel en een rit in de 
bollenboemel, samen naar de ker-
mis, uitstapjes naar de Schoorlse 
duinen,  djembéworkshops, een 

,,In Nijmegen hebben ze de vierdaagse, hier in Heerhugowaard hebben 
we onze eigen Via Gladiola. Laat ons maar schuiven’’, aldus een enthou-
siaste deelnemer aan de wandeleendaagse bij Pieter Raat. Senioren uit 
de wijk en bewoners van De Raatstede liepen woensdag 13 juli hun wan-
deleendaagse. ,,We blijven in beweging. Binnen en buiten.’’, aldus wel-
zijnsmedewerker Antoinette Bronkhorst. 

De welzijnsmedewerkers hebben een route uitgezet met een afstand van 
3,5 kilometer. ,,Opvallend veel deelnemers met rollatoren en rolstoelen 
waren van de partij. Het was geweldig om te zien hoe mensen uit de wijk, 
bewoners, hun naasten en vrijwilligers zich inzetten om dit tot een suc-
ces te maken. Natuurlijk was er onderweg een tussenstop en voor alle 
deelnemers een lekker ijsje bij wijkcentrum Arboretum. Bij terugkomst 
ontvingen de deelnemers een bloem en werden ze bovendien getrak-
teerd op een hapje, drankje en een buitenoptreden van Joost de Vries. 
Alle voetjes en wieltjes kwamen van de vloer:  er werd gezellig gedanst 
en polonaise gelopen of gereden. Al met al was het een bijzonder ge-
slaagde editie van de wandeleendaagse.’’   

Hugo-Waard
Op 1 augustus vindt ook een wandeleendaagse plaats vanuit woonzorg-
centrum Hugo-Waard aan het Gerard Douplantsoen. Meer weten of mee-
doen? www.dprs.nl/activiteiten

Nieuwsgierig naar de welzijnsactiviteiten in woonzorgcentrum De Raatstede, 
Hugo-Waard of wijkcentrum ’t Arboretum? Kom langs bij de desbetreffende  
locatie voor een activiteitenboekje, of kijk op www.dprs.nl/activiteiten. 
Daar vindt u de activiteitenboekjes digitaal.  

Activiteitenboekjes 

Meer zien? Volg ons op  
Facebook! Meer info? Neem con-
tact op met team Welzijn, via  
tel. 072 -57 67 200.

 

Westfriese week met fotoshoot 
in klederdracht, cabaretvoorstel-
lingen en een voordracht, een 
optreden van de Schagerdansers, 
beweegactiviteiten, lezingen over 
reizen en natuur, spelactivitei-
ten, creatieve activiteiten, mu-
ziekoptredens en nog veel meer…  

 

          Lintje voor Adri 
 

  Op 26 april ontving ‘onze’ vrijwilliger Adri de Boer (84) overigens in  
  De Binding een lintje van burgemeester Rehwinkel. Al vanaf 1998 is  
  Adri een zeer actieve en graag geziene vrijwilliger bij Pieter Raat.  
  Adri is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Snel op de hoogte via het cliëntenportaal 
Kent en gebruikt u het cliëntenportaal? Sinds vorig jaar kunnen bewoners, thuiszorgcliënten en naasten die daar-
voor zijn gemachtigd het volledige dossier inzien via het cliënten- en verwantenportaal. Het portaal geeft inzage 
in personalia, cliëntdocumenten, rapportages, metingen en het zorgleefplan. Ook vindt u hier formulieren zoals 
het Beheer Eigen Medicatie (BEM), incidentmeldingen (MIC) en opdrachtverstrekking/ consult door huisarts of 
verpleegkundig specialist. Door het raadplegen van het cliëntenportaal bent u nog beter geïnformeerd. Altijd han-
dig als u in gesprek gaat met bijvoorbeeld de contactverzorgende, cliëntcoördinator of verpleegkundige. U vindt 
een snelkoppeling naar het cliëntenportaal bovenaan de homepage van onze website op www.dprs.nl. 



Hoe alles begon... 
Begin jaren tachtig van de vori-
ge eeuw is met de opbrengsten 
van een rommelmarkt een bus 
aangeschaft voor het Verzor-
gingshuis Ter Kimme. ,,De bus 
werd liefdevol ‘Busje Thijs’ ge-
noemd”, aldus Theo. Ondertus-
sen is Busje Thijs een begrip in 
Heerhugowaard en ver daarbui-
ten geworden. Met Busje Thijs 
worden uitstapjes gemaakt met 
bewoners van verpleeghuizen 
en brengen ouderen en mensen 
met een beperking een bezoek 
aan familie, vrienden of beken-
den.

Theo is van de tweede lichting 
vrijwilligers bij Busje Thijs, zo 
zegt hij zelf. ,,Ik reed zo onge-
veer 16 jaar als chauffeur bij 
Busje Thijs. Ondertussen ben ik 
te oud geworden om nog achter 
het stuur te zitten en begeleid 
ik de ritten als vrijwilliger. Daar-
naast zit ik als voorzitter in het  
bestuur van de Stichting Rol-
stoelbus Heerhugowaard, ik ver-
veel me niet!”. 

Ouderwetse gezelligheid
,,Wat is tegenwoordig oud?”, 
vraagt Theo lachend. ,,Vroeger 
was je met 65 jaar al ‘op leeftijd’ 
en verhuisde je naar een verzor-
gingshuis. De een voelt zich met 
65 jaar oud, de ander pas met 90 
jaar. Dat is echt heel verschil-
lend!” Theo kan zich de bejaar-
denhuizen van vroeger nog goed 
herinneren. ,,Er woonden heel 
verschillende mensen in bij-
voorbeeld huis Ter Kimme. Juist 
op minder hoge leeftijd was het 
makkelijk om praatjes te maken 
en met medebewoners contac-
ten te leggen.” Tegenwoordig is 
dat anders, vertelt Theo uit er-
varing. ,,Vaak is de partner weg-
gevallen als senioren naar een 
verpleeghuis gaan. Zij hebben 
moeite om contact te leggen en 
te houden. En dat geldt vooral 
voor alleenstaande mannen”, 
zegt Theo met een knipoog. ,,Het 
verzorgingshuis biedt hiervoor 
een oplossing en ouderwetse ge-
zelligheid.”

Sociale inclusie
Op de een of andere manier zou-
den jonge mensen en oude men-
sen veel meer met elkaar in con-
tact moeten komen. ,,Ik zie de 
toekomst toch meer in een soort 
huis of wijk, waar jongeren en 
ouderen met elkaar samenwo-
nen. Misschien wel in de buurt 
van een woonzorgcentrum. Na-
tuurlijk staat niet iedereen even 
open voor contact, senioren zijn 
ook verschillend. Maar degenen 
die behoefte hebben aan gezel-
ligheid en contact, kunnen naar 
De Raatstede of Hugo-Waard 
gaan en daar een praatje maken 
of deelnemen aan activiteiten.” 

Voor elkaar zorgen
,,Met het Busje Thijs proberen 
wij de wereld van senioren te 
vergroten. Een tijd geleden reed 
ik als begeleider mee. Vier keer 
rolstoelen erin zetten en vier 
keer rolstoelen eruit halen en 
dat allemaal keer twee voor een 
mooie stop langs de route: ‘s 
avonds wist ik wel wat ik gedaan 
had. Maar senioren genieten er-
van, hun wereld wordt meteen 
een stuk groter. En daar geniet 
ik weer van. Persoonlijk vind ik 
dat senioren die niets mankeren 
ook hun hulp als vrijwilliger zou-
den moeten aanbieden. Elkaar 
helpen zou vanzelfsprekend 
moeten zijn. Daardoor kunnen 
senioren veel langer zelfstan-
dig blijven. Misschien moeten 
wij senioren actiever benaderen 
en vragen om te helpen. Ik weet 
zeker dat veel jongere senioren 
daarvoor open staan!”. 

Praat vandaag over de ouderenzorg van morgen 
‘‘Elkaar helpen zou vanzelfsprekend moeten zijn: 
daardoor kunnen senioren langer zelfstandig blijven’’

Pieter Raat scoort in audits 

,,Om gezond oud te worden, moeten senioren vooral in beweging blijven”, stelt Theo Kaarsemaker, voorzitter van 
Stichting Rolstoelbus Heerhugowaard, beter bekend als Busje Thijs. ,,En dan bedoel ik fysiek en mentaal.” Theo 
Kaarsemaker sprak met Pieter Raat- bestuurder Gabriele Kasten op het ‘Over morgen’-bankje over ouder worden.
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‘Over morgen’-bankje
Het ‘Over morgen’-bankje staat bij woonzorgcentrum De Raatstede van Pieter Raat en is onderdeel van een pu-
bliekscampagne van branchevereniging Actiz. ,,Hoe zie jij de weg naar ouder worden? Is het motto van die cam-
pagne. Een ieder die wil meepraten en meedenken over de ouderenzorg van de toekomst is van harte uitgenodigd 
om plaats te nemen’’, aldus Kasten. ,,De zorg voor senioren is namelijk een zorg van ons allemaal.’’ Dit gesprek 
is het vijfde in een reeks gesprekken. Eerder sprak Kasten onder meer met wethouder Annette Groot, huisarts 
Ellie Mens en Gouden Dagen-stuurgroepleden Frits Weel en Nel Nooter. Nieuwsgierig naar hun verhalen? Kijk op  
https://www.dprs.nl. Ook meepraten over de ouderenzorg van morgen? Bel of mail voor een afspraak met Pieter 
Raat, tel. 072 -576 72 00 of info@dprs.nl.

Het is de tijd van de audits, rapporten en rapportcijfers! ,,Zo zijn de uitslagen van de audits persoonsgerichte zorg, 
methodisch werken en medicatieveiligheid binnen en de resultaten zijn positief. Cliënten die deelnamen aan het 
tevredenheidsonderzoek in de wijkverpleging (PREM), waarderen onze medewerkers met een 8,5. En Pieter Raat 
wordt door onze cliënten in de wijk gewaardeerd met een 8,1. Dat is een mooie score, nog beter dan vorig jaar. Alle 
reden dus om trots te zijn. En natuurlijk gaan we met de verbeterpunten aan de slag’’, aldus Rita Jobben, manager 
Extramurale zorg en welzijn.  

Wijkverpleging PREM 
De PREM- raadpleging heeft 
plaatsgevonden in de maanden 
april tot en met juni 2022. Cliën-
ten konden de vragen op papier 
of online beantwoorden. De res-
pons voor deze raadpleging was 
39%. ,,Zij zijn tevreden over de 
zorg die zij van ons ontvangen 
en hebben dan ook veelal posi-
tieve antwoorden gegeven in de 
enquête. In de wijkverpleging 
zetten we de komende tijd nog 
nadrukkelijker in op persoons-
gerichte zorg. De uitkomsten van 
het onderzoek laten zien dat we 
goed bezig zijn. Dat is een mooie 
opsteker voor al die hardwerken-
de collega’s in de wijk.’’

De PREM- uitkomsten zijn ver-
werkt in een Infographic, deze 
vindt u op www.dprs.nl. 

 

      Gezocht: enthousiaste vrijwilligers  
 

  Bij Pieter Raat zoeken wij vrijwilligers die willen helpen bij onze welzijnsactiviteiten, in onze restaurants,    
  bij het wegbrengen van Tafeltje Dekje-maaltijden, om met cliënten een wandeling of fietstocht te maken en 
  meer… 

  Bent u die nieuwe vrijwilliger of kent u iemand die geknipt is daarvoor? Voor een paar uurtjes per maand of 
  per week? Geweldig! Bel of mail met vrijwilligerscoördinator Gery Vermeer: tel. 06- 49 31 75 77 of  
  g.vermeer@dprs.nl. Vrijwilligers die nieuwe vrijwilligers aanbrengen, komen in aanmerking voor een cadeau 
  bon van Bol.com, ter waarde van €15,- 

lees verder op pagina 7 
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Doelstelling van G’oud is dat se-
nioren langer gezond en veilig in 
een zelfstandige setting blijven 
wonen. ,,Hoe je dat kunt realise-
ren? Door het creëren van een ge-
meenschap, waarbij de bewoners 
zich betrokken voelen. Zo willen 
we de eenzaamheid van bewo-
ners verkleinen en dragen we bij 
aan kwaliteit van leven. Doordat 
we de dienstverlening vanuit 
wonen, zorg en welzijn beter op 
elkaar afstemmen, ervaren be-
woners de ondersteuning als een 
logischer geheel en is het duide-
lijker waarvoor ze bij wie terecht-
kunnen.’’

Elke woensdag in Het Koraalrif
Welzijnscoördinator Lisa Weel is 
in de oneven weken op woens-
dag van 14.00 tot 17.00 uur aan-
wezig in Het Koraalrif in de ge-
meenschappelijke ruimte op de 
eerste verdieping. ,,We drinken 
gezellig een kopje koffie en thee 
met iets lekkers erbij, we kletsen 
en organiseren leuke activiteiten 
voor bewoners. We doen spel-
len, maken bloemstukjes…  Niets 
moet, alles mag. Elke zondag is 
er bovendien van 10.00 tot 12.00 
uur een koffieochtend. Het gaat 
erom dat mensen kennismaken 
met ons en elkaar. Dat ze weten 
wie er op de galerij woont, dat 
ze contact met elkaar leggen en 
wellicht iets voor elkaar kunnen 

betekenen. De laatste tijd zijn er 
veel nieuwe mensen komen wo-
nen in Het Koraalrif. De mensen 
kennen elkaar vaak niet. Ook niet 
als ze er al wel langer wonen. Ter-
wijl juist het sociale contact zo 
belangrijk is voor je gevoel van 
welbevinden en welzijn. Ik hoop 
echt dat er een mooie, bruisende 
gemeenschap ontstaat, waarin 
mensen gezellig contact hebben 
met elkaar en elkaar helpen.’’ 

Bewonersbijeenkomst 
Eind maart en begin april heb-
ben er twee bewonersbijeenkom-
sten plaatsgevonden. Jobben: 
,,We spraken over de wensen en 
behoeften van bewoners. Ook 
wisselden wij met elkaar van ge-
dachten over het versterken van 
de onderlinge gemeenschap en 
hebben bewoners in gesprek met 
een medewerker van Pieter Raat 
vragenlijsten ingevuld. Zo hebben 
we veel ideeën opgehaald voor 
activiteiten die kunnen worden 
georganiseerd en mogelijkheden 
voor bewoners om elkaar te ont-
moeten.’’ 

Uitkomsten vragenlijsten
Over de woning en de omgeving 
is bijna iedereen tevreden. Een 
derde van de mensen geeft aan 
(nog) meer contact te willen met 
buren uit het Koraalrif. ,,De ac-
tiviteiten die door team Welzijn 
worden georganiseerd in de re-
creatieruimte worden zeer ge-
waardeerd. Ook is er bij 35% de 
wens om wat (meer) te doen of te 
leren, zoals handwerken, schil-
deren, computerles of samen op 
pad. De helft van de mensen geeft 
daarnaast aan zich wel eens een-
zaam te voelen. De grootste groep 
bewoners van het Koraalrif redt 
zich prima en geniet van het le-
ven. Maar er is ook een groep 
waarmee het wat minder gaat. 
Het streven is dat ouderen zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis kun-
nen wonen. Daarbij is de directe 
omgeving belangrijk en kunnen 
ook buren veel voor elkaar be-
tekenen. Wij zijn ook die buren.’’  
 

Het project G’oud is dit voorjaar van start gegaan in Heerhugowaard. ,,G’oud staat voor Gezond oud. Met G’oud streven 
we ernaar dat senioren langer gezond en veilig in een zelfstandige setting blijven wonen. Dit project van Woonzorg 
Nederland, MET Heerhugowaard en Pieter Raat is gericht op de bewoners van het seniorencomplex het Koraalrif 
(Parelhof oneven) en het Palet (Carel Willinkstraat). We zijn gestart met het Koraalrif. Later dit jaar volgt het Palet, 
zodat we van de ervaringen kunnen leren’’, aldus Rita Jobben, manager Extramurale zorg en welzijn bij Pieter Raat 
en projectgroep-lid.
 

Huwelijksjubilea in De Raatstede 

Thuiszorg en huishoudelijke hulp in de zomer 

Wijksenioren welkom bij 
activiteiten in De Raatstede 
,,Voor sommige nieuwkomers was 
het verrassend om te horen dat zij 
ook welkom zijn om deel te nemen 
aan activiteiten in De Raatstede en 
aan het dagbestedingsprogramma. 
De meeste van die wijkactiviteiten 
zijn gratis. Ook kunnen zij gebruik-
maken van diensten in De Raat-
stede zoals de pedicure, de kapper, 
schoonheidsspecialiste en fysio-
therapeut. Niet iedereen weet zijn 
of haar weg naar De Raatstede even 
goed te vinden, terwijl er natuurlijk 
een interne doorgang is. Die gaan 
we nu duidelijker aangeven.’’ 

Vervolgstappen
Rita Jobben en Lisa Weel zijn blij 
dat project G’oud is gestart en dat 
de welzijnsactiviteiten in het Ko-
raal voorzien in een behoefte. ,,Het 
is mooi om te zien hoe contacten 
worden gelegd en mensen uit-
kijken naar onze activiteiten. De 
ideeën die zijn aangedragen, wer-
ken we uit in een actieplan. Dit be-
spreken we met de bewonerscom-
missie. In september organiseren 
we een bewonersbijeenkomst. En 
voor nu wil ik alle bewoners van ’t 
Koraalrif, die deze zomer behoefte 
hebben aan gezelschap, activitei-
ten en gevarieerde dagbesteding, 

oproepen om vooral een kijkje te 
komen nemen en aan te schuiven 
bij de activiteiten in De Raatstede. 
Ze zijn van harte welkom!’’   

Meer weten? Kom langs bij team 
Welzijn of bel met 072 - 57 67 200.  

lees verder op pagina 9 

En ze leefden nog lang en ge-
lukkig… Op 26 april vierde het 
echtpaar Jansen – Kruithof in 
De Raatstede dat zij elkaar 65 
jaar eerder het Ja-woord gaven 
en nog altijd samen zijn. ,,We 
kunnen terugkijken op heel 
veel positieve momenten, en we 
gaan voor de 70 jaar”, aldus het 
echtpaar. Eind juni was het ook 
voor het echtpaar Van der Have 
feest: het paar, dat elkaar leer-
de kennen in Amsterdam, vier-
de hun 70-jarig huwelijksfeest. 
,,Geweldig dat we dit nog mogen 
beleven.’’  
De echtparen ontvingen bloe-
men, heel veel felicitaties en be-
zoek van de burgemeester!  

Project G’oud: Gezond oud & zelfstandig thuis

De zomervakantie in Heerhug-
owaard is gestart. Veel Pieter 
Raat-medewerkers genieten van 
een welverdiende vakantie. ,,Hier-
door, en door het uitvallen van me-
dewerkers door onder meer coro-
na, is het deze zomer wellicht niet 
altijd mogelijk om de thuiszorg te 
leveren, zoals onze cliënten dat 
van ons gewend zijn’’, stelt Rita 
Jobben, manager Extramurale 
zorg en welzijn. 

,,Uiteraard streven we er ook deze 
zomer naar de thuiszorgcliënten 
alle zorg en hulp te blijven geven. 

Medewerkers vervangen elkaar 
zo veel mogelijk. Het kan gebeu-
ren dat cliënten door andere me-
dewerkers worden verzorgd dan 
ze gewend zijn, en dat ze later of 
juist eerder worden geholpen.’’ 
Natuurlijk wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met wensen 
en voorkeuren van cliënten. ,,Als 
wij onverhoopt toch minder zorg 
en hulp kunnen bieden, dan wordt 
de cliënt hierover uiteraard per-
soonlijk geïnformeerd door onze 
medewerkers. We hopen op begrip 
hiervoor.’’ 

Meer weten? 
Heeft u vragen over (de planning 
van) Thuiszorg Pieter Raat? Neem 
dan gerust contact op met de CC’er, 
of van maandag tot en met vrijdag 
tussen 10.00 en 14.00 uur met de 
wijkverpleegkundigen via tel. 072 
– 57 67 330.



10 11

Gouden Dagen Heerhugowaard bestaat 15 jaar 
Gouden Dagen Heerhugowaard 
bestaat 15 jaar! En dat vieren we 
het hele jaar door met het rea-
liseren van mooie, individuele 
wensen en groepswensen van 
senioren. Ook organiseren we 
uitdagende en verbindende ac-
tiviteiten. Alle inspanningen 
zijn erop gericht om ouderen on-
vergetelijke momenten met een 
gouden randje te bezorgen en 
eenzaamheid tegen te gaan. In 
dit jubileumjaar gaat onze aan-
dacht bovendien extra uit naar 
senioren met dementie en naar 
Oekraïense senioren. Meer info 
hierover volgt!   

18-09: Jubileumconcert met 
Mastreechter Staar 
Op zondag 18 september organi-
seert Gouden Dagen Heerhugo-
waard in samenwerking met 
Stichting Nut en Pieter Raat ter 
gelegenheid van het 15-jarig 
bestaan een jubileumconcert. 
De Koninklijke Zangvereniging 

Mastreechter Staar verzorgt 
zondag 18 september van 14.00 
tot 16.30 uur een grandioos, gou-
den optreden in theater Cool. De 
zaal is open vanaf 13.30 uur. 

Kaartverkoop op 5 september 
De kaartverkoop voor het jubile-
umconcert start maandag 
5 september om 14.00 uur in 

woonzorgcentrum De Raatstede. 
De kaarten kosten € 10,- per stuk, 
maximaal 2 kaarten per persoon 
en op = op. Uitsluitend betaling 
met PIN. Let op: bewoners van 
De Raatstede & Hugo-Waard 
kunnen kaarten reserveren via 
welzijnsmedewerkers. Er is een 
beperkt aantal rolstoelplaatsen 
beschikbaar.  

Wensvervulling: Met de vlam in de pijp 

IJskoud het lekkerste! 

Visjesdagen

Op 11 juni ging voor senior Jos uit 
woonzorgcentrum Hugo-Waard 
een langgekoesterde wens in 
vervulling! Hij werd opgehaald 
met een prachtige vrachtwagen 
van Oudeman Transport  voor 
een mooie rit door Heerhugo-
waard. Met een grijns van oor 
tot oor, zat Jos stralend naast de 
chauffeur. Met de vlam in de pijp 
vertrokken ze! Onderweg kwa-
men ze onder meer de Gouden 
Dagen-deelnemers aan de fiets-
tocht van Stichting Nut tegen. 
Na de rit met de vrachtwagen 
en de sponsorfietstocht, is deze 
dag afgesloten met een prachtig 

Gouden Dagen- koffieconcert in 
wijkcentrum Het Arboretum met 
Florin Mantale op piano.

Nog een hartverwarmende ac-
tiviteit om naar uit te kijken: 
Gouden Dagen ijsjesdag! Michel 
Bijpost maakt met zijn oudhol-
landse ijskraam een tour langs 
onze locaties. Op woensdag 24 
augustus bezoekt hij van 14.00 

tot 15.15 uur in Hugo-Waard, en 
van 16.00 tot 17.00 uur in De Raat-
stede. Hij trakteert elke senior op 
een heerlijk schepijsje. DoReMi-
chiel verzorgt het wijsje bij het 
ijsje. Deze troubadour zorgt voor 
gezellige muziek. 

Ook bij wijkcentrum ‘t  
Arboretum  trakteert Gou-
den Dagen senioren op een 
ijsje. IJssalon Eliza verzorgt op 
maandag 22 augustus van 12.30 
tot 14.15 uur schepijs en DoReMi-
chiel geeft een gezellig optreden. 

Op maandag 25 juli en woensdag 
27 juli organiseert Pieter Raat 
i.s.m. het jubilerende Gouden Da-
gen Heerhugowaard de jaarlijkse 
Visjesdagen bij respectievelijk 
woonzorgcentra Hugo-Waard en 
De Raatstede! Palingroker Cor 
Bart geeft op maandag 25 juli op 
het terras van woonzorgcentrum 
Hugo-Waard en woensdag 27 juli 
bij woonzorgcentrum De Raat-
stede van 10.00 tot 16.00 uur een 
demonstratie palingroken.

Bewoners, cliënten, thuiszorg- 
en ondersteuningscliënten en 
senioren uit de wijk kunnen op 
vertoon van een uitnodigings-
brief, tussen 10.30 en 16.00 uur 
een paling proeven, dan wel op-
halen. Ook de bewoners van de 
aanleunwoningen, Magnolia, het 
Tamarixplantsoen en Viva Fo-
rum II zijn uitgenodigd.

Muziek Shantykoor ’t Scheep-
stuygh 
Overigens verzorgt Shantykoor 
’t Scheepstuygh op beide dagen 
van 14.30 tot 16.00 uur een spet-
terend muziekoptreden. Het koor 
brengt vrolijke Nederlandstalige 
meezingers en gevoelige Engels-
talige scheepsliedjes, … Van ‘Aan 
de kaai in ’t Schipperskwartier’ 
en ‘Allen die willen naar Island 
gaan tot ‘All For me Grog’. Dat 
wordt inhaken en meezingen!

  
Kent u of bent u een senior, wonend in een van onze woonzorgcentra of in de wijk, met een grote of kleine 
wens? Schrijf de wens op een Gouden Dagen- wenskaart (verkrijgbaar bij de receptie/ team welzijn) en hang 
‘m in de Gouden Dagen-wensboom op een van onze locaties. Of mail naar Nel Nooter (n.nooter@dprs.nl) of 
Cynthia de Wilde (c.dewilde@dprs.nl). De stuurgroep heeft zichzelf ten doel gesteld in dit jubileumjaar meer 
wensen te vervullen voor senioren met dementie. Dus… verras ons met wensen!

Oproep: dien een wens in!



Hugo-Waard
Gerard Douplantsoen 72
1701 JT Heerhugowaard
T 072 - 202 02 60

Thuiszorg Pieter Raat
Tamarixplantsoen 1
1702 JA Heerhugowaard
T 072 - 576 73 30

www.dprs.nl
info@dprs.nl

De Raatstede
Dolomiet 2
1703 DX Heerhugowaard
T 072 - 576 72 00

Wijkcentrum Het Arboretum
Tamarixplantsoen 1
1702 JA Heerhugowaard
T 06 - 83 25 14 17

Samen zorgen wij voor senioren

Zorgkaart 
Nederland 

Personenalarmering en 
samenwerking Zinnovators  

Andere openingstijden 
receptie

de Personenalarmering voort 
te zetten met een nog flexibeler 
aanbod. Per 1 juni is alle beheer, 
incasso en ondersteuning rond-
om alarmering uitbesteed aan 
Zinnovators.  

Zinnovators is een landelijk wer-
kende serviceorganisatie voor 
het implementeren en beheren 
van onder andere personenalar-
mering en toegangsoplossingen. 
Meer weten over personenalar-
mering? Kijk op https://
zinnovators-pieterraat.nl/

Mede dankzij personenalar-
mering, blijven veel senioren 
zelfstandig in de wijk wonen. 
Ook Pieter Raat biedt personen-
alarmering. Met ingang van 1 
juni 2022 is Pieter Raat een sa-
menwerking aangegaan met de 
alarmcentrale van Zinnovators. 
Na melding van een noodsitu-
atie bij cliënten, zorgen Pieter 
Raat-medewerkers voor de op-
volging. Eerder maakte Pieter 
Raat gebruik van de de alarme-
ring van Regiocontrol.   
  
Pieter Raat heeft in Zinnovators 
een goede partner gevonden om 

Van 18 juli t/m 26 augustus gelden andere openingstijden voor de recep-
tie in woonzorgcentrum De Raatstede. U kunt bij de receptie terecht van:

Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur
Vrijdag van 08.30 tot 15.00 uur              

Uiteraard is Pieter Raat telefonisch 24 uur per dag bereikbaar via  
072 – 57 67 200.   

Hoe ervaart u de zorg en dienst-
verlening van Pieter Raat? Deel 
uw ervaring op Zorgkaartneder-
land.nl. Zorgkaart Nederland 
is het meest complete en on-
afhankelijke overzicht van het 
zorgaanbod in Nederland. Uw 
waardering geeft ons praktische 
suggesties voor het verder verbe-
teren van onze dienstverlening. 
Bovendien kunnen we door uw 
reacties onze zorg nog beter af-
stemmen op uw wensen. 

Zorgorganisaties nemen de re-
acties 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. 
We zijn benieuwd! 


