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Ouderenzorg is een zorg van ons 
allemaal

Nieuwsbrief
December 2022

Natuurlijk weet u het: Heerhugo-
waard vergrijst! De komende 
20 jaar verdubbelt het aantal 
75-plussers en verdrievoudigt 
het aantal mensen met demen-
tie. Tegelijkertijd neemt het te-
kort aan arbeidskrachten en 
zorgprofessionals in Heerhugo-
waard toe. Deze ontwikkelingen 
in de ouderenzorg staan niet op 
zich zelf. De personeelstekorten 
zijn in bijna alle sectoren zicht-
baar. Misschien reisde u onlangs 
met het openbaar vervoer en 
werd uw treinreis geannuleerd? 
Of wilde u uw huis verbouwen 
en was er geen aannemer te vin-
den? Ook bij Pieter Raat voelen 
wij de krapte op de arbeidsmarkt 
en staan vacatures langer open.
Uiteraard laten we graag zien 

hoe mooi werken in de oude-
renzorg is, maken we nieuw- en 
zijkomers enthousiast en leiden 
we vakmensen op. We zorgen 
voor (bij)scholing en koesteren 
onze medewerkers. We doen ons 
uiterste best een goede werkge-
ver te zijn en hen zo aan ons te 
binden.  

Pieter Raat heeft al jaren een gro-
te leerafdeling met een goede re-
putatie in de regio. Onlangs stond 
Natasja, onze Fieldlab-leerling 
Verzorgende IG, in de krant. 
Natasja werkte eerst in de de-
tailhandel voordat zij overstap-
te naar de ouderenzorg. Natasja: 
,,De ouderenzorg is mooi en ont-
roerend. Dit is werk waar je echt 
voldoening uit haalt en waarbij 

je echt iets kunt betekenen voor 
een ander…. Ik ben heel blij dat ik 
de overstap hebt gemaakt.’’  

Een ieders verantwoordelijkheid 
De toename van het aantal seni-
oren en de krapte op de arbeids-
markt vragen echter ook om een 
maatschappelijk brede benade-
ring. De ouderenzorg is namelijk 
een zorg van ons allemaal! En de 
verantwoordelijkheid voor een 
goed dagelijks leven van onze 
senioren ligt bij de hele maat-
schappij, niet alleen bij betaalde 
zorgprofessionals. De ouderen-
zorg is een ieders verantwoorde-
lijkheid.                                    

           lees verder op pagina 2

 Gabriele Kasten,
bestuurder Pieter Raat



Vervolg voorwoord Gabriele Kasten...

Wat kunnen mensen zelf bijdra-
gen? Hoe kunnen ze hun eigen 
kracht meer benutten? Die vra-
gen staan centraal.  Het creëren 
van een netwerk van mensen 
uit verschillende generaties, van 
jong tot oud, is van essentieel be-
lang. Evenals het toepassen van 
veel meer laagdrempelige, tech-
nologische hulpmiddelen die 
het dagelijks leven van senioren 
vergemakkelijken. Onlangs is 
hierover met het ministerie van 
VWS en een groot aantal partij-
en in de zorg het zogenoemde 
Integraal Zorg Akkoord (IZA) ge-
sloten. Het doel: de zorg voor de 
toekomst goed, toegankelijk en 
betaalbaar te houden.

Eigen kracht 
Verderop in deze nieuwsbrief 
geeft mevrouw Brink haar blik 
op de samenleving van senio-
ren. In haar ideale wereld ziet zij 

een maatschappij, waar jong en 
oud met elkaar samenleven. Zij 
vindt dan ook dat ouderen elkaar 
kunnen helpen. Niet alles hoeft 
door betaalde professionals ge-
daan te worden. Mensen kun-
nen vaak veel meer dan ze zelf 
denken. Onlangs moesten wij 
vanuit personeelsgebrek de zorg 
tijdelijk afschalen. ,,Dan douche 
ik zelf”, zei een cliënt van ons 
prompt. Een ander stelde voor 
langs te gaan bij haar buurvrouw 
en de post te halen. Hoe mooi 
is dat? Op deze manier beteke-
nen senioren iets voor elkaar en 
ontlasten ze de zorg. Uiteinde-
lijk worden wij er allemaal be-
ter van. Zelf actief blijven, zorgt 
voor zelfbewustzijn en voor le-
vensplezier van senioren. Soms 
is hulp noodzakelijk, maar het is 
toch het fi jnste om dingen op ei-
gen kracht te doen. 

Omkijken naar elkaar 
Wellicht kunt u, als u straks bij 

de kerstboom zit uw gedachten 
over dit thema laten gaan? Hoe 
kunnen we de ouderenzorg an-
ders vorm geven? Wat kunt u 
als senior vanuit eigen kracht 
doen? En wat kunt u als naaste 
of buurman/vrouw voor een an-
der doen? Laten we vaker naar 
elkaar omkijken en onze eigen 
kracht gebruiken. In december 
en in de maanden daarna.  Laten 
we samen zorgen voor senioren! 
Nu en in de toekomst. 

Namens alle medewerkers en 
vrijwilligers wens ik u fi jne feest-
dagen en een mooi 2023!
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Eerste & tweede kerstdag: kerst-
maaltijd 
Zondag 25 december en maan-
dag 26 december kunt u van 
12.30 tot 14.30 uur gezellig aan-
schuiven bij onze kerstmaaltijd 
in De Raatstede. De kerstmaal-
tijd wordt geserveerd in ons 
sfeervolle restaurant. Deelname 
aan de kerstmaaltijd is uitslui-
tend mogelijk na aanmelding en 
betaling vooraf. De kosten voor 
het kerstdiner bedragen €25,- per 
persoon. U kunt maximaal 2 gas-
ten meenemen. Vol = vol.  

Aansluitend vindt van 14.30 tot 
16.00 uur een activiteit plaats: 
namelijk een fi lmmiddag (zon-
dag) en nostalgische kerstlie-
deren zingen (maandag).  Het 
aantal plaatsen in het restaurant 
is beperkt, dus meldt u zich snel 
aan. 

Vervoer 
Wij maken u erop attent dat u 
op eerste en tweede kerstdag 
zelf voor vervoer naar en van 
De Raatstede dient te zorgen. 
Hetzelfde geldt voor oudejaars-

avond. Veel vervoerders rijden 
tijdens de feestdagen helaas niet. 
Wellicht kunt u kinderen/ man-
telzorgers vragen of een rit aan-
vragen bij een taxibedrijf? 

Hugo-Waard 
In woonzorgcentrum Hugo- 
Waard wordt per afdeling op 
eerste en tweede kerstdag en op 
oudejaarsdag gekeken naar een 
feestelijke invulling. Wij wensen 
u fi jne feestdagen en een mooi & 
sprankelend 2023!

Het is (bijna) december! De feestmaand bij uitstek. Natuurlijk organiseert Pieter Raat ook rond en tijdens de 
feestdagen leuke, kleinschalige activiteiten. Denk aan muziek- en beweegactiviteiten, een kerstquiz, oliebollen-
bingo, creatieve uurtjes en meer. Zie voor het uitgebreide programma de activiteitenboekjes van onze locaties. 
Tijdens de feestdagen gelden er andere openingstijden. De dagbesteding in De Raatstede is eerste en tweede 
kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten. Zo bieden we onze medewerkers de gelegenheid om de feestdagen ook 
door te brengen met hun familie.

Welzijnsactiviteiten & dagbesteding

Aangepaste openingstijden feestdagen

Welzijnsmedewerkers van 
 Pieter Raat bieden een afwisse-
lend activiteitenprogramma voor 
bewoners van woonzorgcentra 
De Raatstede en Hugo-Waard en 
voor senioren, die zelfstandig 
in de wijk wonen. Alle Waardse 
senioren zijn van harte welkom 
om deel te nemen aan veelal 
gratis activiteiten. Bovendien 
bieden we in De Raatstede en 
in wijkcentrum het Arboretum 
ook dagbestedingsactiviteiten 

op maat voor senioren uit de 
wijk. In kleine groepen, toege-
spitst op de behoeftes, wensen 
en  mogelijkheden van de deel-
nemers. Ook voor hen met be-
ginnende of gevorderde demen-
tie, Parkinson en/ of een andere 
aandoening. 

De afgelopen maanden organi-
seerden de welzijnsmedewer-
kers o.m. muziekweken met 
Djembéworkshops, een silent 

disco, samen koken beweeg-
activiteiten, lezingen, spelacti-
viteiten, creatieve activiteiten, 
 muziekoptredens, een uilen-
show, bezoek aan een barbier en 
nog veel meer… Meer zien? Volg 
ons op Facebook! Meer info? 
Neem contact op met team Wel-
zijn, via tel. 072 - 57 67 200. 

Nieuwsgierig  naar de welzijnsactiviteiten in woonzorgcentrum De Raatste-
de, 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.  

Meer weten over dagbestedingsactiviteiten voor senioren met dementie, die zelfstan-
dig wonen in de wijk? Vraag naar de folder Dagbesteding bij dementie.

Wist u dat kunstenaars regelmatig exposeren in de algemene ruimtes 
van De Raatstede? Zo is er op dit moment een tentoonstelling met ge-
varieerd werk te zien op de begane grond. U bent ook vanuit de wijk van 
harte welkom om kunst te komen kijken! Wilt u de wisselexposities op 
de eerste en tweede etage bekijken, maak dan een afspraak met onze 
welzijnsmedewerkers.

Activiteitenboekjes 
Kunst in De Raatstede

Kerstmarkt 
Raatstede 
Wie denkt aan kerst, denkt aan 
licht, sfeer, gezelligheid, lekker 
eten en drinken en mooie mu-
ziek. Op zondag 18 december 
wordt het Atrium tussen 14.00 
en 16.30 uur omgetoverd tot een 
sfeervolle kerstmarkt, vol mooie 
decembercadeaus, zoals siera-
den, shawls, kerstkaarten, kerst-
chocolade, een ‘Lourdeswinkel-
tje’ en nog veel meer. Natuurlijk 
is er gezellige kerstmuziek en 
een kraampje met warme choco-
lademelk, glühwein en erwten-
soep. Beproeft u ook nog even uw 
geluk met het Rad van Fortuin? 
Er zijn mooie prijzen te winnen. 
Tot de kerstmarkt!



Pilot gastronomie in Hugo-Waard 

Zelf koken:  ‘Je hebt het gevoel dat je meetelt’

4 5

Hugo-Waard bestaat 5 jaar!
Vrijdag 23 september vierden 
bewoners en medewerkers van 
woonzorgcentrum Hugo-Waard 
feest! Het is precies vijf jaar gele-
den dat senioren hun intrek na-
men in het spiksplinternieuwe 
woonzorgcentrum Hugo-Waard 
aan het Gerard Douplantsoen. 
,,Dat lustrum hebben we gevierd! 
Met een spetterend muziekop-
treden van de Golden Oldies, 
een pub-quiz en een barbecue. 
Ik woon hier zo fijn’’, aldus een 
dame op leeftijd, die zienderogen 
geniet van de activiteiten. ,,Het 
is hier kleinschalig, gezellig en 
sfeervol. Er wordt goed voor ons 
gezorgd en we doen veel dingen 
samen. Vandaag was een groot 
lustrumfeest. Maar we hangen 
elke dag samen de slingers op, 
hoor.’’

Een lustrum is reden voor een 
feestje en een mooi moment 
voor een groepsfoto met bewo-
ners en medewerkers van woon-

zorgcentrum Hugo-Waard. ,,Veel 
collega’s zijn speciaal op hun vrije 
dag hiervoor teruggekomen. Dat 
geeft wel aan, hoe goed de sfeer 
hier is’’, aldus welzijnscoördina-
tor Carla Gleijsteen. Zorgmanager 
Franklin Meerwijk beaamt dit: 
,,Het zijn stuk voor stuk mensen 
met hart voor onze senioren. Ver-
anderingen zien we als een voor-

uitgang. En we doen het samen: op 
een fantastische woon- en werklo-
catie, met collega’s en bewoners. 
Elke dag zetten we ons in voor het-
zelfde doel, namelijk de beste zorg 
en de mooiste dag geven aan onze 
bewoners. Daar ben ik trots op.’’

Elke middag helpt een vast club-
je bewoners uit de aanleunwo-
ningen en uit het woonzorgcen-
trum bij de voorbereidingen van 
de maaltijd in het restaurant. 
,,Wassen, snijden, schillen… Als 
er iets te doen is, helpen we mee. 
We nemen er een kopje koffie bij 
en kletsen gezellig wat’’, vertelt 
Femmy. ,,De kok en gastrono-
miemedewerker schuiven ook 
aan. Dat geeft toch weer ande-
re praat. En ja, we wisselen ook 
recepten uit. Zelf hou ik heel erg 
van koken. Vooral van biefstuk, 
boerenkool en spruiten. Ik woon 
in een van de aanleunwoningen, 
maar uitgebreid koken voor me-
zelf doe ik niet zo snel. Hooguit 
warm ik pannenkoeken op. Voor 
meer mensen hier koken, is veel 
leuker.’’

‘Het gevoel dat je meetelt’
Beide dames hebben een half-
zijdige verlamming. Dat weer-
houdt ze er niet van om te hel-
pen. De dames hebben zelfs hun 
eigen snijplanken. Leny vertelt: 
,,Heerlijk is het om zo bezig te 
zijn. Het geeft je een doel en het 
idee dat je betrokken bent bij de 
maatschappij. Dat je meetelt. 

Je hebt ook inspraak. Zo hou ik 
van stukjes appel in de salade. 
Lekker fris. Als je meehelpt met 
koken, voeg je dat na overleg aan 
de salade toe. Er wordt geluisterd 
naar onze inbreng en ideeën’’ ‘s 
Avonds warm eten, heeft nog 
een ander voordeel. ,,Als je op 
pad bent, hoef je niet per se om 
12.00 uur ’s middags terug te 
zijn voor de warme maaltijd. ’s 
Avonds warm eten, geeft veel 
meer vrijheid. Je hebt meer tijd 
voor andere dingen. En die bo-
terham voor onderweg stop je 
makkelijk in je tas.’’

Verandering van spijs 
Coach gastronomie Ivar Borst is 
nauw betrokken bij de pilot in 
Hugo-Waard. Sinds oktober 2021 
heeft hij gesprekken gevoerd 
met bewoners en medewerkers 
om eetwensen te inventariseren. 
,,Wat gaat goed, wat kan beter? 
Waar hebben cliënten behoefte 
aan? Verandering van spijs, doet 
immers (nog beter) eten! Uit die 
gesprekken kwamen allerlei tips 
naar voren. Naast de verschui-
ving van de warme maaltijd naar 
het einde van de middag, gaven 
cliënten aan graag te willen hel-
pen bij de keuze, voorbereidin-
gen en de bereiding van de maal-
tijden. Duurzamer, biologisch, 
meer streekgebonden gerechten 
en seizoensgebonden producten 
gebruiken… We kregen ideeën 
over de manier van bereiden, de 
menucyclus en de gerechten… 
Ook over de functie van het res-
taurant, het gebruik en de inrich-
ting van die ruimte en het creë-
ren van een meer huiselijke sfeer 
zijn tips gegeven. Heel fijn dat er 
zo met ons is meegedacht!’’ 

Op 1 juni is een gastronomiepilot gestart in woonzorgcentrum Hugo-Waard. De warme maaltijd, die tussen de 
middag werd geserveerd, wordt nu aan het einde van de middag aangeboden. De lunch bestaat uit een broodmaal-
tijd. Ook helpen de cliënten actief mee met het voorbereiden van de maaltijd in de huiskamer op de eigen etage, 
of in het restaurant. ,,Als je zelf helpt met koken, smaakt de maaltijd veel beter’’, aldus Femmy van Emmerik, die 
met buurvrouw Leny Kuiper ondertussen de komkommers en snijbonen snijdt. ,,We houden hier van een ‘bite’, 
niet van slappe puree of heel fijngesneden groenten. En samen koken is bovendien gewoon leuk.’’ 

Omslag, evaluatie en speerpunt 
De gastronomiepilot startte in 
Hugo-Waard officieel op 1 juni. 
,,De verschuiving van de warme 
maaltijd naar de avond en zelf 
helpen met koken, is best een 
verandering’’, vertelt Borst. ,,Ook 
op de verschillende afdelingen 
van Hugo-Waard koken de mede-
werkers met cliënten. Het is een 
omslag naar kleinschalig wonen. 
Sommige werknemers kregen an-
dere werktijden en nieuwe taken. 
Dat vraagt ook iets van het team 

medewerkers. Ik ben trots op hoe 
ze het hebben opgepakt en hoe ze 
met de cliënten van elke maaltijd 
een gezellig moment maken. De 
eerste geluiden en ervaringen van 
zowel bewoners van Hugo-Waard, 
senioren uit de aanleunwoningen 
als van Hugo-Waard- medewer-
kers zijn positief.’’ Binnenkort (op 
8 december-RED) volgt een uit-
gebreide evaluatie van de gastro-
nomiepilot met de Cliëntenraad. 
,,Dan kijken we hoe we verder 
gaan in Hugo-Waard. Ook onder-

zoeken we de mogelijkheden om 
wellicht een soortgelijke pilot 
in De Raatstede te starten. Een 
van de speerpunten voor 2023 is 
lekker eten en drinken. Logisch, 
want eten en drinken is voor veel 
van onze cliënten nog altijd een 
hoogtepunt van de dag.’’ Een ding 
staat vast: Femmy en Leny blijven 
meehelpen met het voorbereiden 
van de maaltijden. ,,Samen koken 
vinden wij gewoon leuk.’’  
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,,Bij Pieter Raat maken we werk 
van onze duurzame ambities! Kli-
maatverandering vraagt nu een-
maal om een andere manier van 
leven en werken. Als ouderenor-
ganisatie zijn we ons bewust van 
onze verantwoordelijkheid voor 

huidige en toekomstige genera-
ties’’, stelt Pieter Raat-bestuurder 
Gabriele Kasten. 

Eind vorig jaar publiceerde  Pieter 
Raat al de Routekaart Duurzaam-
heid. ,,Daarin staat hoe wij die 
ambities integreren in onze be-
drijfsvoering en dienstverlening. 
En belangrijker nog: hoe we daar 
concreet vorm aan geven. Dat 
doen we aan de hand van de vier 
pijlers uit de Green Deal Zorg. Dus 
we richten ons op een goede leef- 
en werkomgeving, circulair wer-
ken, het verminderen van CO2- 
uitstoot en het verminderen van 

medicijnresten. Duurzame ambi-
ties zijn prachtig, maar het reali-
seren daarvan kan alleen samen 
met onze senioren, medewerkers, 
mantelzorgers, vrijwilligers en 
relaties. De klimaat- en energie-
crisis vraagt ons allemaal bewus-
ter te zijn en ambities versneld te 
vertalen naar keuzes en daden.… 
Laten we nu zorgen voor de we-
reld van morgen.’’ 

Nieuwsgierig naar de Routekaart 
Duurzaamheid? Kijk op  
www.dprs.nl/publicaties of haal 
een geprinte folder bij een van 
onze locaties.      

In Nederland worden elke dag 
zo’n 19 miljoen wegwerpbekers 
en voedselverpakkingen gebruikt 
en weggegooid. Vanaf 2024 mo-
gen de wegwerpbekers niet langer 
worden gebruikt. ,,In onze restau-
rants serveren we onze cliënten 
en gasten koffi e en thee in koffi e-
kopjes en theeglazen’’, vertelt gas-

tronomie coach Ivar Borst. ,,Mede-
werkers en vrijwilligers gebruiken 
vaak wegwerpbekertjes. Wij heb-
ben besloten om met ingang van 
januari 2023 al de papieren bekers 
in de ban te doen: ze worden ver-
vangen door mokken. Die kunnen 
gewoon in de vaatwasser, wel zo 
fi jn voor het milieu.’’ 

Pieter Raat gaat voor het nieuwe 
jaar (2023) de prijzen indexeren. 
Dit houdt in dat de prijzen van een 
aantal diensten en producten van 
de organisatie worden aangepast 
aan de gewijzigde inkoopprijzen 
van diverse leveranciers (binnen 

de CBS-indexcijfers) en de sala-
riskosten van de medewerkers. 
De nieuwe tarieven gelden vanaf 
1 januari 2023. U vindt de nieuwe 
prijslijst op onze website: www.
dprs.nl/over-ons/publicaties 

Bewust wassen & stijgende energiekosten Duurzaamheid bij Pieter Raat 

Papieren bekers vervangen door 
mokken

Nieuwe tarieven diensten en 
producten 
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Sinds najaar 2020 kunnen cliënten in De Raatstede en Hugo-Waard gebruikmaken van het zogenoemde huur- en 
linnenpakket met bed-, bad- en keukentextiel. Ook verzorgt Pieter Raat het zogenoemde persoonsgebonden was-
goed van cliënten. ,,Denk daarbij aan blouses en broeken, maar ook lijfgoed zoals pyjama’s en ondergoed. We zien 
een enorme toename aan ingeleverd wasgoed en worden tegelijkertijd geconfronteerd met stijgende energiekos-
ten. Dat vraagt om bewustwording’’, meent Brenda de Wit, coach wonen bij Pieter Raat.  

Energiezuinige leverancier 
Pieter Raat kiest zoveel mogelijk 
voor regionale leveranciers die 
duurzaamheid hoog in het vaan-
del hebben. ,,Het wasgoed wordt na 
inzameling gedaan door wasserij 
Springendal. Springendal is zui-
nig met energie en gebruikt onder 
meer warmtewisselaars. Deson-
danks zijn de waskosten door de 
energiecrisis ook voor hen enorm 
gestegen. Zij berekenen dit door 
naar Pieter Raat en op onze beurt 
ontkomen wij er niet aan om deze 
kosten deels door te belasten aan 
onze cliënten.’’ Deze verhoging is 
voorgelegd aan de Cliëntenraad en 
de Ondernemingsraad. Binnenkort 
stuurt Pieter Raat aan alle betrok-
ken cliënten en contactpersonen 
een brief met meer informatie. 

Oproep 
De Wit doet een dringende oproep 
aan cliënten en medewerkers: ,,We 
zien een enorme toename aan hoe-
veelheid wasgoed dat wordt ingele-

verd’’, vertelt Brenda de Wit, coach 
Wonen. ,,In deze tijden van stij-
gende energiekosten, willen we 
iedereen vragen kritisch te kijken 
of kleding of platgoed echt vies is 
en gewassen moet worden. Soms 
volstaat het om kleding te luchten. 
Na een douchebeurt is een natte 
handdoek toch niet vies? 
Misschien kan de handdoek wor-
den uitgehangen en nog een keer 

worden gebruikt? Deze crisis 
vraagt van ons allemaal, dus van 
cliënten en medewerkers om be-
wust te kijken naar hoe dingen 
anders kunnen en daar vervol-
gens naar te handelen. Nu is het 
moment om daar serieus mee aan 
de slag te gaan. Dat is beter voor 
een ieders portemonnee en voor 
het milieu.’’ 

Plaatsing hygiënische hulpmiddelen in 
appartementen 

Vanaf donderdag 12 januari wordt 
elk appartement in De Raatstede 
stapsgewijs voorzien van extra hy-
giënische hulpmiddelen.

De hulpmiddelen zoals dispensers 
voor handalcohol, zeep, handschoe-
nen en papieren handdoekjes, wor-
den in de woning of badkamer ge-
plaatst. Ook een toiletborstel en 
-houder, en een wisser om de bad-
kamer droog te trekken, worden 
opgehangen. ,,Met de nieuwe hulp-

middelen, kunnen medewerkers 
nog hygiënischer werken en vol-
doen we aan de hygiënische eisen’’,  
aldus coach wonen Brenda de Wit. 

Planning 
,,De werkzaamheden starten op de 
eerste etage en worden op donder-
dagen en vrijdagen uitgevoerd door 
Tom van Bouwbedrijf Kamp. We 
beginnen beneden en werken dan 
naar boven.’’ Bewoners hoeven niet 
thuis te blijven voor de werkzaam-

heden. ,,Bewoners die bezwaar heb-
ben tegen werkzaamheden op een 
bepaald moment, kunnen dit aan-
geven bij de medewerkers van de 
Technische Dienst of bij de receptie 
van De Raatstede.’’   

Hugo-Waard 
Vanaf 26 januari worden de dis-
pensers ook geplaatst in de appar-
tementen van woonzorgcentrum 
Hugo-Waard. Meer info volgt t.z.t.  
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Een inclusieve samenleving... 
,,In mijn ideale wereld zie ik 
een maatschappij, waar jong en 
oud met elkaar samenleven. In 
sommige landen wonen jonge 
en oude mensen in kleinscha-
lige woonvoorzieningen met 
elkaar onder een dak,  zoals in 
Californië. Dat lijkt mij prachtig. 
Zo kunnen verschillende gene-
raties op elkaar terugvallen en 
iets voor elkaar betekenen. Ie-
dereen, jong of oud, heeft zo zijn 
of haar eigen kwaliteiten.” Ook 
Nederland experimenteert volop 
met verschillende woonvormen 
voor senioren. ,,En het fijnste zou 
zijn als deze woningen midden 
in de wijk liggen. Bijvoorbeeld 
met uitzicht op een sportveld. 
Voor ouderen is het juist heel 
belangrijk om mee te leven met 
de jeugd”, vertelt mevrouw Brink 
vol enthousiasme. 

Wederkerigheid
,,Ouderen kunnen ook elkaar 
helpen. Bijvoorbeeld door voor 
elkaar een boodschapje doen, 
elkaar bij het schoonmaken te 
helpen of met elkaar buiten te 
wandelen.” Niet alles hoeft naar 
mening van mevrouw Brink 
door betaalde professionals ge-
daan te worden. ,,Ik vind het heel 
normaal dat ouderen elkaar hel-
pen. En wat mij betreft mogen 
wij het ook van elkaar verwach-
ten.”

Ouderdom komt met gebreken
Het laat natuurlijk onverlet, dat 
ouderdom ook met gebreken 
komt en dat niet meer alles mo-
gelijk is. ,,Ik vind de medische 
wetenschap soms verschrikke-
lijk. Ze bedenken te veel en be-

Vanuit het Pieter College biedt 
Pieter Raat diverse opleidingen 
en cursussen om de kennis van 
medewerkers te vergroten en 
hen nieuwe vaardigheden te le-
ren. ,,Afgelopen voorjaar volgde 
ik zelf met collega’s de training 
over dementie voor zorgverle-
ners. Dat was heel leerzaam’’, 
blikt Vermeer terug. ,,Ook voor 
onze vrijwilligers is het belang-
rijk en fijn om te weten hoe je 
dementie herkent en hoe je er 
mee omgaat. Dat was aanleiding 
om de training als pilot aan te 
bieden aan de vrijwilligersraad. 
Ook die was enthousiast en in-
middels hebben al drie groepen 
met vrijwilligers de training ge-
volgd.’’

handelen van alles. Soms denk ik 
‘hou toch op met al dat gedoe’ en 
kijk breder. Sommige huisartsen 
zie ik al omdenken. Alles hangt 
met elkaar samen, bij de zorg voor 
ouderen moet je op een breder 
vlak kijken.’’ Passende zorg wordt 
dit in vakterminologie genoemd. 
In samenspraak met ouderen zoe-
ken professionals naar zorg en be-
handeling die aansluit op de per-
soonlijke wensen en beleving van 
senioren. 

Krachtige ouderen
De gemiddelde levensverwach-
ting voor mannen is tegenwoor-
dig bijna 80 jaar, die voor vrouwen 
rond de 83 jaar. ,,Sommigen schrij-
ven ouderen te snel af, terwijl se-
nioren veel kennis en levenser-
varing hebben. Ouderen kunnen 
veel meer dan mensen denken 
en ze hebben ook nog eens de 
tijd, voor allerlei activiteiten zo-
als tuinieren.” Dankzij de hulp en 
toewijding van een groep vaste 
senioren, ligt bij woonzorgcen-
trum Hugo-Waard een prachtige 
beweeg- en beleeftuin. ,,Zo zijn 

‘Heel nuttig’
Vrijwilliger Jan Schouten volgde 
de training en kijkt er met een 
goed gevoel op terug. ,,Het was 
heel nuttig. Dementie kan zoveel 
doen met gedrag: de een vertoont 
depressief gedrag, de ander wordt 
angstig, apathisch of geagiteerd. 
Hoe communiceer je dan met 
hen? En waar let je op? Goed dat 
er ook rekening wordt gehouden 
met de gevoelens van vrijwil-
ligers. Vaak zijn dit mensen op 
leeftijd, die al raakvlakken hebben 
in hun omgeving met de vele vor-
men van dementie. Deze training 
is echt van belang.’’ 

De Pieter College- training Om-
gaan met dementie wordt in 2023 

ouderen ontspannen en betekenis-
vol bezig.’’ Mevrouw Brink heeft ook 
ideeën voor gezamenlijke activitei-
ten. ,,Persoonlijk volg ik het nieuws 
en de actualiteiten, maar ik heb wei-
nig mogelijkheden om hierover met 
anderen van gedachten te wisselen. 
Ik zou lees- of krantenclubs voor 
ouderen heel waardevol vinden. 
Daarin zou ik graag gelijkwaardig 
met elkaar over ontwikkelingen in 
de wereld willen praten, Dat houdt 
ons ouderen bij de les. Samen pra-
ten over de wereld van morgen, zou 
mooi zijn.’’ 

‘Over morgen’-bankje
Het ‘Over morgen’-bankje staat bij 
woonzorgcentrum De Raatstede 
van Pieter Raat en is onderdeel van 
een publiekscampagne van bran-
chevereniging Actiz. ,,Hoe zie jij de 
weg naar ouder worden? Is het mot-
to van die campagne. 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 

opnieuw aangeboden aan vrijwilli-
gers. Meer weten? Neem contact op 
met Gery Vermeer, 
g.vermeer@dprs.nl of tel. 
072 -57 67 200. 

,,Ik ben heel blij dat ik over de toekomst van de ouderenzorg mee mag denken”, vertelt Tineke Brink, sinds 1993 
woonachtig in de Schrijverswijk in Heerhugowaard. ,,Met mijn leeftijd behoor ik natuurlijk zelf tot de doelgroep 
ouderen en maak ik de grote veranderingen waarschijnlijk niet mee, maar dat weerhoudt mij er niet van om ideeën 
met elkaar te delen”, vertelt zij met een sprankeling in haar ogen. Mevrouw Brink sprak met Pieter Raat- bestuurder 
Gabriele Kasten op het ‘Over morgen’- bankje over ouder worden. 

Bij Pieter Raat bieden we persoonsgerichte en professionele zorg. Daarbij krijgen we hulp van enthousiaste vrijwilli-
gers ,,We zijn echt enorm blij met onze vrijwilligers’’, vertelt coördinator Gery Vermeer. ,,Zij zijn heel belangrijk voor 
onze cliënten en medewerkers. Daarom investeren we graag in onze vrijwilligers en bieden we hen ook de mogelijk-
heid om trainingen te volgen bij het Pieter College.’’  

Praat vandaag over de ouderenzorg van morgen 
‘Voor ouderen is het juist belangrijk om mee te leven 
met de jeugd’
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voor senioren is namelijk een zorg 
van ons allemaal.’’ Dit gesprek is 
het zesde in een reeks gesprekken. 
Eerder sprak Kasten onder meer 
met Heerhugowaardse wethou-
der Annette Groot, huisarts Ellie 

Mens, voorzitter Rolstoelbus Thijs 
Theo Kaarsemaker en Gouden Da-
gen-stuurgroepleden Frits Weel en 
Nel  Nooter. Nieuwsgierig naar hun 
verhalen? Kijk op 
https://www.dprs.nl. Ook meepra-

ten over de ouderenzorg van mor-
gen? Bel of mail voor een afspraak 
met Pieter Raat, tel. 072 -576 72 00 
of info@dprs.nl.

Pieter College 
Vrijwilligers volgen training Omgaan 
met dementie

Paul Jeroen Verkade, zorgmanager van Meerzorg 4 in De Raatstede verzorgt de trainingen: ,,De training bestaat 
uit twee lessen. Wat is dementie? Hoe stel je het vast en wat kan je er aan doen? De tweede les ging over ge-
dragsveranderingen bij dementie, hoe communiceer je met mensen met dementie en hoe neem je gezamen-
lijk besluiten.’’  

 

     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,- 



Nieuwbouw Hugo-Oord   

Het ontwerp van Pieter Raat voor 
de zorgvilla’s, het ontwerp voor 
de commerciële appartementen 
en ontwerp van het Woonwaard 
zijn klaar, de welstandscommis-
sie heeft zich over de plannen 
gebogen en de eerste informa-
tiebijeenkomst voor omwonen-
den in mei 2022 is achter de rug. 
En nu? 
Kwartiermaker Paul Jeroen: 
,,Vlak voor de zomervakantie 
zijn alle tekeningen en rappor-
ten ingediend die nodig zijn voor 
aanpassing van het bestem-
mingsplan en het verwerven 
van vergunningen. De gemeente 
toetst of in alle plannen aan de 
gestelde eisen is voldaan. Ook 
mogen omwonenden bezwaar 
maken. De gemeente toetst ver-
volgens of het bezwaar gegrond 
is. Mocht dit laatste zo zijn dan 
start er een aanvullende proce-
dure. De verwachting is dat de 
gemeente begin 2023 een de-
fi nitief antwoord geeft. Hierna 
kunnen we daadwerkelijk gaan 
bouwen, mits er geen redenen 
zijn om de procedure te verlen-
gen. Onze ontwikkelaar heeft 
inmiddels een aannemer gecon-
tracteerd. In de huidige planning 
start op 1 mei 2023 het daadwer-
kelijke bouwproces.’’

Financiering & planning 
Op dit moment is Pieter Raat druk 
bezig om de fi nanciering van de 
nieuwbouw rond te krijgen. ,,We 
hebben te maken met oplopende 
bouwkosten en stijgende rentes. 
Dat maakt het nog uitdagender. 
We zijn heel blij als straks de eer-
ste paal de grond in gaat.’’ In het 
meest gunstige scenario wordt de 
eerste paal in voorjaar 2023 gesla-
gen. ,,Na oplevering volgt inrich-
ting en uiteindelijk in najaar 2024 
de verhuizing. De plannen daar-
voor zijn nog in de maak.’’ 

Rembrandt Erf  
Pieter Raat realiseert dus twee 
zorgvilla’s met daarin 44 zorgstu-

dio’s voor mensen met dementie. 
Op de begane grond bevinden 
zich straks gemeenschappelijke 
ruimtes en vinden de dagelijks 
activiteiten plaats, op de verdie-
pingen bevinden zich de persoon-
lijke zorgstudio’s. De projectgroep 
heeft de afgelopen maanden ge-
bruikt voor de inrichting van de 
zorgvilla’s. ,,Om het interieur af te 
stemmen op het gebouw en de 
omgeving, hebben we met de ont-
wikkelaar en de interieurarchitect 
een interieurontwerp gemaakt. 
De nieuwbouw ligt in de Schil-
derswijk en de straat gaat ‘Rem-
brandt Erf’ heten. Daarom kiezen 
we in de zorgvilla’s voor het thema 
‘Oude meesters’. De wens is om 
aan de hand van een bijpassend 
kleurenpalet en met gebruik van 
uitsneden van schilderijen het 
gebouw in te richten. We hebben 
moodboards van kleuren, vloeren 
en een sfeer van inrichting sa-
mengesteld. Dit najaar maken we 
een eerste selectie van meubels, 
gordijnen, vloeren etc.’’

Sociale inclusie
In de zorgvilla’s van Pieter Raat, op 
en om het terrein van Hugo-Oord 
wil Pieter Raat de sociale inclusie 
en contacten met wijkbewoners, 

Op het terrein van het voormalig woonzorgcentrum Hugo-Oord aan de Van Veenweg realiseert Pieter Raat twee zorg-
villa’s met daarin 44 zorgstudio’s voor mensen met dementie. Naast de twee zorgvilla’s van Pieter Raat, bouwen AIG 
Care & Living en Woonwaard op hetzelfde terrein respectievelijk 42 commerciële en 34 sociale huurappartementen.  
Hoe staat het met de bouwplannen van het nieuwe Hugo-Oord? Tijd voor een update van kwartiermaker en zorgma-
nager Paul Jeroen Verkade.
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Op donderdag 10 november was het Nationale Mantelzorgdag en organiseerde Pieter Raat verschillende bijeenkomsten 
voor mantelzorgers van thuiszorg-cliënten en van cliënten die deelnemen aan de dagbesteding. In woonzorgcentrum 
Hugo-Waard nodigden de bewoners van verschillende afdelingen hun mantelzorger uit. ,,De mantelzorgers zijn onbe-
taalbaar’’, aldus wijkverpleegkundige Hanneke Limmen.    

Mantelzorgbijeenkomsten 

,,We zijn zo ongelofelijk blij met de 
mantelzorgers’’, stelt Hanneke die 
met welzijnscollega Angelique de 
mantelzorgbijeenkomst organi-
seerde voor de thuiszorg- en dag-
bestedingscliënten. ,,Zij helpen hun 
naaste(n) waar ze kunnen, met al-
lerlei praktische zaken en dagelijk-
se ondersteuning. Dat maakt hen 
onmisbaar voor de cliënt en voor 
ons. We zijn benieuwd naar hoe het 
met hen gaat, waar ze tegenaan lo-
pen en waarin wij ze kunnen hel-
pen.’’ 

‘Herkenning is zo waardevol’
De mantelzorgbijeenkomsten zijn 
goed bezocht. ,,Het is heel waar-
devol om ervaringen te kunnen 
uitwisselen en mensen te kunnen 
informeren over vraagstukken die 
bij hen leven.’’ Een van de aanwezi-

gen: ,,Mijn man gaat drie dagen in 
de week naar de dagbesteding bij 
Pieter Raat. Mijn dochter heeft me 
overgehaald om deze bijeenkomst 
te bezoeken. Achteraf ben ik blij 
dat ik ben gegaan. Het was nuttig 
en ook gezellig. Het mooie is dat je 
elkaars verhalen en gevoelens her-
kent. Het verdriet, de machteloos-
heid en ook de humor. Heel fi jn om 
ervaringen uit te wisselen en dat 
de wijkverpleegkundige met goede 
informatie duidelijkheid kan geven 
over bepaalde zaken.’’ 

Hugo-Waard 
In woonzorgcentrum Hugo-Waard 
nodigden de bewoners van de ver-
schillende afdelingen hun man-
telzorger uit. ,,De bewoners hebben 
hun mantelzorger echt in het zon-
netje gezet. Er was muziek, er is 
samen gegeten en de mantelzor-
gers gingen naar huis met een blij 
gevoel en een kleine attentie’’, aldus 
Hugo-Waard- welzijnscoördinator 
Carla Gleijsteen. ,,Bovendien had-
den wij een wensboom geplaatst 
voor mantelzorgers en naasten. Zo 
vroegen wij bijvoorbeeld hulp bij ac-
tiviteiten, zoals tochtjes op de duo-
fi ets, wandelingen maken, hulp bij 
de bingo, het versieren van het huis 
en bij het koken op de verschillen-
de afdelingen. Het was heel fi jn hoe 
positief daarop is gereageerd en hoe 
bereid een ieder is om te helpen. Zo 
zie je hoe de samenwerking steeds 

meer tot stand komt. En dat is mooi, 
want zorgen voor onze senioren 
doen we samen.’’ 
Heeft u ideeën of wensen? Of wilt u 
helpen? Meldt u zich bij team 
Welzijn van Hugo-Waard: 
hugowaard_ab@dprs.nl of bel met 
072 -202 02 60.  

Mantelzorgcompliment
Wist u dat u als mantelzorger in 
aanmerking komt voor een man-
telzorgcompliment van € 100,-? 
Dit mantelzorgcompliment kunt 
u aanvragen bij de gemeente waar 
u woont. U kunt tot en met 31 de-
cember 2022 een aanvraag indie-
nen bij de gemeente Dijk en Waard. 
De formulieren zijn te vinden op 
de site van de gemeente Dijk en 
Waard en af te halen bij Service-
punt De Anbouw (Dorpsstraat 610 in 
Noord-Scharwoude) of Servicepunt 
Rozenlaan (Rozenlaan 2 in Heer-
hugowaard). 

Meer info voor mantelzorgers
Heeft u de mantelzorgbijeenkom-
sten gemist, maar heeft u vragen 
of wilt u van gedachten wisselen? 
Neem dan contact op met onze 
wijkverpleegkundige(n), via tel. 
072 - 57 67 330 of mail naar 
wijkverpleegkundige@dprs.nl 

tussen jong en ouder, bevorderen. 
,,We stimuleren senioren om zo veel 
mogelijk deel te (blijven) nemen 
aan het leven en de activiteiten in 
de omliggende wijken. We streven 
naar een fi jne woon- en werkomge-
ving voor iedereen.’’ 

Meer weten over de nieuwbouw? 
Neem gerust contact op met kwar-
tiermaker Paul Jeroen Verkade, via 
pj.verkade@dprs.nl of met Fran-

klin Meerwijk, Zorgmanager Hu-
go-Waard, via f.meerwijk@dprs.nl. 
Meer informatie over de commerci-
ele en huurappartementen van AIG 
Care & Living en Woonwaard, vindt 
u op https://www.aig.nl/projecten/
herontwikkeling-hugo-oord/
Nieuwsgierig naar het nieuwe 
Hugo-Oord en sociale inclusie? U 
vindt de folder op 
www.dprs.nl/ publicaties 
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Leven met dementie

‘Nog steeds verliefd’ 

De twee leren elkaar in 1959 ken-
nen op een Koninginnenbal in 
Haarlem. ,,We hebben gedanst, 
gezongen en gepraat. Het was 
liefde op het eerste gezicht’’, al-
dus meneer Strijkers. ,,In 1963 
zijn we getrouwd en betrokken 
we een bovenverdieping. Toen 
mijn vrouw in verwachting 
raakte, stopte ze met werken bij 
Joh. Enschede.’’ ,,Ja, zo ging dat’’, 
beaamt mevrouw. Een zoon en 
dochter werden kort na elkaar 
geboren. 

Gezellig buurtje 
In 1967 belandt het gezin in 
Heerhugowaard. ,,We kwamen 
in een gezellige buurt, waar we 
met heel veel plezier woonden.’’ 
In 2010 verhuist het stel naar 
een mooi appartement in het 
Stationsgebied. Mevrouw Strij-
kers vergeet steeds vaker iets. 
,,In eerste instantie hadden we 
het niet zo in de gaten. Tot de 
verhuizing. In deze nieuwe om-
geving ging het ineens hard. Na 
twee jaar zijn we toch naar de 
huisarts gegaan voor testen en 
bleek dat ze dementie heeft’’, vat 
meneer samen. ,,Ja, dat is naar 
voor mijn vrouw, maar ook voor 
mij’’, zegt hij zacht met een lief-
devolle blik op zijn vrouw. ,,Het is 
soms heel zwaar’’, verzucht hij. 
,,Gelukkig krijgen we veel steun 
van onze kinderen. We hebben 
vier kleinkinderen en een ach-
terkleinkind. Daar zijn we heel 
trots op, toch Mieke?’’. Mevrouw 
knikt en pakt een  familiefoto 

Aanschieten 
Marry en haar welzijnscolle-
ga’s ondersteunen, adviseren 
en begeleiden cliënten zoals 
mevrouw Strijkers en hun man-
telzorgers. ,,Het is heel prettig 
om ook de partners en mantel-
zorgers te kennen. Mevrouw is 
thuis bij ons op de groep en me-
neer is hier ook regelmatig te 
vinden. Als er iets is, delen we 
dat met elkaar.’’ Mieke en Sjors 
gaan soms mee met uitstapjes 
van Pieter Raat en Gouden Da-
gen Heerhugowaard. ,,We zijn al 
jaren niet op vakantie geweest. 
Daarom genieten we enorm van 
die momenten.’’ Meneer Strijkers 
weet dat hij bij de welzijnsme-
dewerkers terecht kan voor hulp 
en advies. ,,Om hulp vragen, doe 
ik liever niet. Wel krijgen we een 
paar uurtjes per week huishou-
delijke hulp. Mijn motto is steeds 
geweest: we redden het met z’n 
tweeën. Durf te vragen, zeggen 
mensen wel eens. Ach, als het 

echt nodig is, kunnen we altijd 
iemand aanschieten.’’ ,,Dat zou 
niet best zijn’’, stelt mevrouw. 
  
Uitblinken in Triominos
Na een dagje in De Raatstede 
is mevrouw moe en voldaan. 
,,Ook thuis houden we vast aan 
routine’’, vertelt meneer. ,,We 
eten, kijken het nieuws en spe-

len daarna steevast anderhalf 
uur Triominos. Mieke kan dat 
echt heel goed: ze is razendsnel. 
Daarna gaan we naar bed.‘’ Hoe 
het echtpaar de toekomst ziet? 
,,Het zou heel erg zijn als Mieke 
uiteindelijk niet meer thuis kan 
wonen. Zoals het nu gaat, gaat 
het z’n gangetje. Hopelijk kun-
nen we dat nog heel lang samen 
volhouden’’, aldus meneer. 

Samen oud worden en zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat is wat veel senioren willen. Wat als een van de 
twee dementie krijgt? Wat gebeurt er dan en hoe ga je daarmee om?  Voor Sjors en Mieke Strijkers uit Heerhugowaard 
is het dagelijkse praktijk. Sinds mevrouw dementie kreeg, is hun leven veranderd. ,,Ik heb steeds gezegd dat we hier 
samen doorheen komen. Met z’n tweetjes en een beetje humor zo nu en dan. We zijn al zo lang getrouwd: we redden 
het!’’, aldus meneer Strijkers.  ,,Ik ben nog steeds verliefd op hem’’, aldus mevrouw Strijkers stralend.          

van de vensterbank. ,,Wil je deze?’’, 
vraagt ze haar man.        

Dagbesteding in De Raatstede 
Sinds enkele jaren gaat mevrouw 
naar de dagbestedingsactiviteiten 
van Pieter Raat voor senioren uit 
de wijk met dementie.  ,,Dat vind 
ik heel leuk. We doen van alles.’’ 
Meneer Strijkers vult aan: ,,Ze 
gaat elke week vier dagen naar 
De Raatstede. Ik breng haar weg 
en haal haar op. Het is hier vlak-
bij. Vanuit onze woonkamer kun-
nen we De Raatstede zien.’’ ,,Waar 
is het dan?’’, vraagt mevrouw. ,,Op 
woensdagmiddag is er vaak live 
muziek in De Raatstede. Daar hou 
ik ook van, dus dan ga ik ’s mid-
dags ook heen en luisteren we 
samen naar de muziek. Dat is heel 
fijn. Ook van de silent disco heb-
ben we laatst enorm genoten.’’ 

Fijne dingen blijven doen 
Marry Beerepoot, welzijnsmede-
werker bij Pieter Raat en Gespeci-
aliseerd Verzorgende Psychogeria-
trie (GVP’er) kent mevrouw Strijkers 
goed. ,,Het is zo belangrijk om te 
weten wie mevrouw is, waar ze blij 
van werd en wordt…  Als je echt 
weet wie je voor je hebt, wat zijn 
of haar verhaal is en wat diegene 
fijn vindt, dan kun je daarop inspe-
len. En je bouwt een band met hen 
op. Bij ons mag alles en kan veel. 
We bieden structuur, ritme en ac-
tiviteiten op maat. We spelen in op 
wat zich aandient en waar behoefte 
aan is. Mevrouw Strijkers is gek op 
woordspelletjes en puzzels. Daar is 
ze heel goed in. Met een breiwerkje 
doen we haar echt geen plezier. Wel 
met een spelletje, puzzelboekje en 
klusjes, zoals afwassen en koken. 
Wij helpen haar de dingen te blijven 
doen die ze fijn vindt.’’ Pieter Raat biedt naast gevarieerde welzijnsactiviteiten ook in kleine 

groepjes dagbestedingsactiviteiten op maat voor senioren uit de wijk 
met beginnende of gevorderde dementie, Parkinson of andere aandoe-
ningen. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op, via tel. 072 – 5767 
330 of mail naar wijkverpleegkundige@dprs.nl . Of vraag naar de folder.  

UITDAGENDE 
DAGBESTEDINGSACTIVITEITEN 
voor alle Waardse senioren
Pieter Raat biedt een uitdagend activiteitenprogramma voor senioren, die 
zelfstandig in de wijk wonen. Voor u dus! U bent van harte welkom in De 
Raatstede en in wijkcentrum het Arboretum voor dagbestedingsactiviteiten 
op maat. In kleine groepen, toegespitst op de behoeftes, wensen en 
mogelijkheden van u als deelnemer. Ook als u beginnende of gevorderde 
dementie, Parkinson en/ of een andere aandoening heeft. We ontmoeten u 
graag! 

“Bij Pieter Raat ontmoet ik 
senioren uit de wijk! Ik ben zo blij 
dat ik de wijkactiviteiten en het 
dagbestedingsprogramma hier 
heb ontdekt. Het geeft ritme aan 
m’n dagen, ik kom weer onder de 
mensen, blijf fitter en het is echt leuk. 
Ze organiseren zo veel verschillende 
activiteiten. Uitstapjes, creatieve 
workshops, beweegactiviteiten, 
sport en spelactiviteiten, en laatst 
een djembéworkshop en een silent 
disco… Nu ik hier actief ben, voel ik 
me vrolijker en hebben m’n dagen 

weer zin. Zo voelt het. Het is ook heel 
prettig dat de welzijnsmedewerkers 
me goed kennen: ze hebben een 
luisterend oor en geven me advies.’’ 

Wilt u meer weten, kennismaken of 
sfeer-proeven? Neem vrijblijvend 
contact met ons op of loop binnen 
op onderstaande locaties. Onze 
activiteitenboekjes en de brochure 
Dagbesteding bij dementie, vindt u  
op www.dprs.nl en zijn in gedrukte 
versie bij ons verkrijgbaar.

De Raatstede  Dolomiet 2
Hugo-Waard  G. Douplantsoen 72
Het Arboretum  Tamarixplantsoen 1

Telefoon  072 - 57 67 200
Email  welzijn@dprs.nl Onze activiteitenboekjes vindt u op www.dprs.nl/activiteiten

lees verder op pagina 13 
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Jubileumconcert Mastreechter Staar
Gouden Dagen Heerhugowaard 
bestaat vijftien jaar en vierde dat 
zondag 18 september met een ju-
bileumconcert van Koninklijke 
Zangvereniging Mastreechter 
Staar in Cool kunst en cultuur. 
,,Natuurlijk met donateurs, gou-
den vrienden en heel veel seni-
oren uit Heerhugowaard! Prach-
tige muziekstukken van onder 
meer Verdi passeerden de revue. 
Soliste Eline zong de sterren van 
de hemel. Er werd meegezongen, 
veel gelachen en hier en daar 
een traantje weggepinkt’’, aldus 
voorzitter Frits Weel. 

,,Al vijftien jaar streven we er-
naar om, in samenwerking met 
De Pieter Raat Stichting, kwets-
bare ouderen in Heerhugowaard 
een fi jne dag te bezorgen en een-
zaamheid te verminderen. Dat is 
waar wij van Gouden Dagen voor 
staan’’, aldus Weel. In dit jubile-
umjaar heeft de organisatie zich-
zelf ten doel gesteld meer wen-
sen te vervullen voor senioren 
met dementie en steunt Gouden 
Dagen Heerhugowaard de Oek-

raïense stichting Starenki. ,,Met 
vrijwilligers voorziet Starenki in 
zeven Oekraïense steden senio-
ren van een voedselpakket. En 
dat is echt broodnodig.” 

Oekraïne  
Tijdens het concert klonk het 
Oekraïense volkslied en volg-
de een kort moment van stilte. 
,,Kippenvel en hartverwarmend 
om te zien dat de mensen zo 
hebben genoten en zo gul heb-

ben gegeven. Ruim € 628,85 én 
drie ouderwetse guldens zijn in 
een gouden spaarvarkentje met 
blauwgeel gehaakte sjaal gedo-
neerd. Dat brengt de stand op 
€ 1.257,70. Dat zijn heel veel 
mooie voedselpakketten voor 
Oekraïense senioren. Het was in 
één woord fantastisch!’’

Gouden Dagen verspreidt winterdoeboekje 

Thuiszorg 
tijdens de 
feestdagen 

Individuele 
begeleiding van 
Thuiszorg 

Thuiszorg Pieter Raat en 
huishoudelijke hulp 

Steunpunt Thuiszorg in 
De Raatstede 

Het is bijna een soort traditie: in 
december verspreidt Gouden Da-
gen Heerhugowaard met Pieter 
Raat een kerst- en winterdoe-
boekje, boordevol puzzels, spelle-
tjes, makkelijk te maken hapjes, 
creatieve tips en nog heel veel 
meer…  De doeboekjes worden na 
Sinterklaas met oliebollenvou-
chers verspreid onder kwetsba-
re senioren in Heerhugowaard. 

,,Heel fi jn om senioren daar weer 
blij mee te mogen maken’’, aldus 
Gouden Dagen voorzitter Frits 
Weel. Thuiszorg- en dagbeste-
dingscliënten, bewoners van De 
Raatstede, Hugo-Waard, aan-
leunwoningen en andere woon-
zorgcentra: hou uw brievenbus in 
de gaten! Eerdaags valt ie (wel-
licht) op uw mat!    

Thuisondersteuners volgen op-
leiding 
Negen medewerkers van de 
thuisondersteuning van Pieter 
Raat volgen momenteel een op-
leiding. ,,Na het succesvol afron-
den van die trainingen, kunnen 
ze cliënten ondersteunen bij bij-
voorbeeld het wassen en douchen 
en het aantrekken van steunkou-
sen. Naast een theoretisch deel, 
bestaat de opleiding ook uit het 

meelopen met collega’s van de 
thuiszorg. In de eerste helft van 
januari worden ze getoetst door 
verzorgenden en daarna mogen 
ze zelfstandig aan de slag. Wel 
altijd met een verzorgende of 
verpleegkundige in de nabijheid’’, 
vertelt Rita Jobben, manager Ex-
tramurale zorg en Welzijn. ,,De 
medewerkers zijn enthousiast en 
wij ook’’.

Met ingang van 1 januari heeft 
Thuiszorg Pieter Raat een steun-
punt in De Raatstede. Op werk-
dagen tussen 10.00 en 16.00 uur 
houdt een wijkverpleegkundige 
en/ of verzorgende hier kantoor. 

,,Senioren en mantelzorgers kun-
nen hier terecht als ze meer wil-
len weten over huishoudelijke 
hulp, (gespecialiseerde) thuis-
zorg, individuele begeleiding,  
welzijns- of dagbestedingsactivi-
teiten of andere zorg aan huis. We 
zitten op de hoek van De Raatste-
de en het Koraalrif, 

Dolomiet 1.’’  Naast het steunpunt 
in De Raatstede, is wijkcentrum 
Arboretum aan het Tamarix-
plantsoen 1 de uitvalsbasis van 
Thuiszorg Pieter Raat.  
Meer weten? Bel 072 – 57 67 330. 
Of mail naar 
wijkverpleegkundige@dprs.nl  

Heeft u hulp aan huis, individuele 
begeleiding of (gespecialiseerde) 
thuiszorg nodig? U leest er alles 
over in de folder Zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen. Deze is ver-
krijgbaar bij onze locaties, of bel 
met 072 - 57 67 330.   

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!

Ook tijdens de feestdagen doet 
Thuiszorg Pieter Raat zijn uiter-
ste best om de zorg te verlenen 
die cliënten nodig hebben.

,,We hebben echter te maken 
met een krappe bezetting. Naast 
langdurige uitval, willen ook 
onze medewerkers met hun fa-
milies genieten van de feestda-
gen. Daarom inventariseren we 
de komende tijd met cliënten 
wanneer welke zorg nodig is. 
Ondanks onze inspanningen, 
kan het toch zo zijn dat het an-
ders loopt dan cliënten van ons 
gewend zijn. We hopen op be-
grip’’, aldus Jobben.  

Woont u zelfstandig in de wijk 
en kunt u wel wat hulp gebrui-
ken? Onze medewerkers komen 
graag bij u thuis voor een kopje 
koffi e of thee en individuele be-
geleiding.

Tijdens een huisbezoek vinden 
persoonlijke gesprekken plaats, 
en/of wordt een binnen- of bui-
tenactiviteit ondernomen met 
onze welzijnsmedewerker of 
vrijwilliger. Zo nemen we bij-
voorbeeld rustig de tijd om sa-
men gezellig boodschappen te 
doen. Met u wordt afgestemd 
waar behoefte aan is en hoe de 
individuele begeleiding wordt 
vormgegeven. We ondersteu-
nen u in het zelfstandig blijven 
wonen en kijken wat u daarvoor 
nodig heeft. Deze vorm van be-
geleiding kan worden bekostigd 
vanuit Wlz, en vanuit de WMO. 
Meer weten? Neem dan contact 
op met onze wijkverpleegkundi-
gen via 072 -57 67 330 of 
wijkverpleegkundige@dprs.nl 



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 
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! 

‘Ouderenzorg is mooi en 
ontroerend’ 

Werk waar je voldoening uithaalt 
en waarbij je echt iets kunt be-
tekenen voor een ander…  Nata-
sja Bédorf (31) koos tijdens de 
coronapandemie na een carrière 
in de detailhandel voor de Field-
lab-opleiding tot Verzorgende IG 
en een baan in de ouderenzorg bij 
Pieter Raat in Heerhugowaard. 
,,Terwijl de wereld op slot ging, 
besloot ik het roer om te gooien. 
Ik koos voor de ouderenzorg. 
28 uur per week werken, een dag 
in de week naar school. Werken 
met mensen met dementie is 
soms pittig, maar elke dag heeft 
ook veel mooie en ontroerende 
momenten.’’ 

Oprechte interesse
Natasja heeft het enorm naar 
haar zin in de ouderenzorg en 
bij Pieter Raat. ,,De oprechte in-
teresse en het persoonlijke con-
tact met bewoners met demen-
tie, vind ik heel mooi. Elke dag 
is weer anders. De sfeer bij Pie-
ter Raat is heel fi jn. Het is een 
kleinschalige en professionele 
organisatie, gericht op samen 
groeien. Iedereen is heel open: ik 
voel me hier gehoord en gezien. 
In De Raatstede, Hugo-Waard 
en bij het Arboretum zorgen we 
echt samen voor onze senioren.’’ 
Inmiddels is Natasja bijna klaar 
met de Fieldlab-opleiding. ,,In ja-
nuari krijg ik mijn diploma. Bij 
Pieter Raat kan ik doorgroeien en 
bieden ze me interessante oplei-
dings- en scholingsmogelijkhe-
den via het Pieter College. Pieter 
Raat is een fi jne werkgever: ze or-
ganiseren regelmatig uitdagende 
activiteiten voor medewerkers, 
zoals lachworkshops, stoelyoga 
en interessante lezingen. Dus ik 
ga met plezier naar mijn werk.’’  


