
 

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

 
PRESENTATIE HUGO-WAARD HULP GEVRAAGD IN DE RAATSTEDE! 

Staat donderdag 4 februari al in uw agenda?  
Van 18.30 tot 19.00 uur vindt in Hugo-Oord de 
presentatie plaats van het voorlopig ontwerp van 
Hugo-Waard voor cliënten en mantelzorgers.  
 
Blijft u daarna gerust zitten, want de ergothera-
peuten Mariëtte van Westen en Shanna Nauta 
van Zorgcirkel geven aansluitend allerlei nuttige 
informatie over het gebruik van hulpmiddelen, 
speciaal voor senioren.  
 
U bent van harte welkom!  
 
   

In het restaurant van De Raatstede eten zo’n 25 
cliënten iedere avond gezellig samen een 
broodmaaltijd. Dit wordt tot op heden begeleid 
door een medewerker en een vrijwilliger, maar 
zij komen handen te kort.  
Aan cliënten en mantelzorgers een vriendelijk 
verzoek om te helpen bij het tafeldekken en bij 
de maaltijd.  
Hebt u eenmaal per week een (half)uurtje over? 
Omdat vele handen nu eenmaal licht werk 
maken, is alle hulp welkom tussen 16.00 en 
19.30 uur. 
 
U kunt zich aanmelden tijdens de maaltijd of bij 
g.vermeer@dprs.nl. 
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AGENDA DENK VANDAAG OVER LATER  

 4 en 18 februari 10.30 uur Tablet-café in het 
Arboretum, 9 en 23 februari 10.00 uur in De 
Raatstede 

 4 februari 18.30-19.00 uur in Hugo-Oord, 
presentatie voorlopig ontwerp Hugo-Waard 
aan cliënten en mantelzorgers 

 4 februari 19.00-20.30 uur in Hugo-Oord, 
informatieavond ‘Gebruik van hulpmiddelen 
voor en door senioren’  

 11 februari 19.00-20.00 uur in Hugo-Oord, 
inloopbijeenkomst Hugo-Waard voor 
omwonenden 

 Voor verdere activiteiten: zie de 
activiteitenkalender op www.dprs.nl  

Bent u mantelzorger en denkt u er weleens over 
na hoe dat moet later, als u oud bent en zorg 
nodig hebt?  
 
Bij sommige activiteiten waar u blij van wordt 
hebt u straks hulp nodig. Denk aan zwemmen of 
tuinieren, want buiten zijn geeft energie. 
Professionele hulp kost echter geld en hebben 
familie en vrienden maar weinig tijd voor u.  
 
Dat betekent dat u keuzes moet maken. Ontdek 
zelf of uw wensen binnen de tijd en het budget 
passen. Ga naar www. mijnlaterezorg.nl en speel 
‘Mijn latere zorg’.  


