
 

 
 

 

AGENDA 
 

MET TROTS PRESENTEREN WIJ… 

 17 december 10.00 uur vergadering van de 
cliëntenraad in De Raatstede 

 4 januari 10.00 uur nieuwjaarsreceptie in De 
Raatstede voor cliënten en medewerkers 

 4 januari 14.30 uur nieuwjaarsreceptie in 
Hugo-Oord voor cliënten en medewerkers 

 8 januari van 10.30 tot 12.00 uur lotgenoten-
groep Alzheimer Nederland in De Raatstede 
(gratis) 

 12 en 26 januari 10.00 uur Tablet café in De 
Raatstede, 21 januari in het Arboretum 
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IN MEMORIAM: ANITA SMIT NIEUW JAAR, NIEUW LOGO! 

De Pieter Raat Stichting houdt alle cliënten en eerste contactpersonen 
op de hoogte van alle nieuwtjes en activiteiten via deze nieuwsbrief. 

www.dprs.nl 

De Pieter Raat Stichting Dolomiet 2 1703 DX Heerhugowaard Telefoon: (072) 576 72 76 E-mail: info@dprs.nl 

 

Wij starten in het nieuwe jaar met een fris, kleurrijk 
logo met een knipoog naar het oude. De molen 
blijft in beweging en we zien 2016 vol energie 
tegemoet. Neem vanaf 4 januari een kijkje op onze 
nieuwe website www.dprs.nl. 
 

 
Vanaf 1 januari a.s. ziet u onze medewerkers 
zowel in de thuiszorg als de woonzorgcentra, 
in deze kleurrijke dienstkleding (m.u.v. de 
witte jurk, die is van vroeger). Lekker fris en 
goed herkenbaar! 

 
 

[Geef een citaat uit het document 
of de samenvatting van een 
interessant punt op. Het tekstvak 
kan overal in het document 
worden neergezet. Ga naar het 
tabblad Hulpmiddelen voor 
tekenen als u de opmaak van het 
tekstvak voor het blikvangercitaat 
wilt wijzigen.] 

Tot ons grote verdriet is Anita Smit, een van 
onze medewerkers, donderdag 26 november 
jl. overleden. Anita heeft 13 jaar als 
activiteitenbegeleidster in Hugo-Oord gewerkt. 
Medewerkers en bewoners zullen haar enorm 
missen. Anita is slechts 46 jaar geworden en 
laat een man en twee zoons achter.  
Met een gedenkdienst en -tafel in Hugo-Oord 
hebben wij uitgebreid stilgestaan bij dit 
verdrietige afscheid. 
 

Gezellige kerstdagen en  

een goed en gezond 2016! 

http://www.dprs.nl/

