Nieuwsbrief 4 april 2016

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

CLIËNTVERTROUWENSPERSOON
Graag stellen wij u voor aan
onze nieuwe cliëntvertrouwenspersoon: Jan Schouten.
De heer Schouten heeft als taak
om klachten aan te horen en zo
nodig te bemiddelen bij de
oplossing.
We adviseren u om het met de teamleider te
bespreken als u ergens mee zit. Mocht u hier niet
uitkomen, dan luistert de heer Schouten naar uw
verhaal en adviseert hij u hoe u het beste met uw
klacht kunt omgaan. Op de informatieborden en
op de website (zoek op vertrouwenspersoon) ziet
u waar u Jan Schouten kunt bereiken.

AGENDA






HERINRICHTING ARBORETUM
Omdat het Arboretum opnieuw wordt ingericht,
is het Grand Café van maandag 25 april t/m
zondag 1 mei 2016 gesloten. Tijdens deze week
gaan we heel hard aan de slag met de keuken en
geven we het Grand Café een nieuwe frisse
uitstraling.
In deze week is er gelegenheid om de maaltijd te
nuttigen in het restaurant van De Raatstede
(gratis vervoer met Bus Thijs). U kunt ook een
maaltijd van Tafeltje Dekje thuis laten bezorgen.
Vanaf maandag 2 mei verwelkomen wij u graag
weer in een opgefrist Arboretum!

ONDERZOEK OVERHEID

10 april 14.00 uur Opera en Operette concert
in COOL onder de vlag van Gouden Dagen. Er
zijn nog kaarten beschikbaar (€ 10,-)!
14 april 10.00 uur reguliere vergadering van
de cliëntenraad
21 en 26 april Dagje Zuiderzeemuseum
23 april 14.30 uur Oldtimerrit vanuit HugoOord
Voor verdere evenementen: zie de
activiteitenkalender op www.dprs.nl

Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het
Sociaal en Cultureel Planbureau doen onderzoek
naar ‘ouderen in instellingen’. Zij hebben ons
gevraagd om mee te doen.
Hiervoor zoeken zij acht bewoners die mondeling
worden geïnterviewd. De antwoorden worden
uiteraard anoniem en vertrouwelijk behandeld.
Lijkt het u wat en wilt u meer informatie? Meld u
zich dan bij Karlijn Harschel, beleidsmedewerker
(kantoor in De Raatstede, 072-576 72 00,
k.harschel@dprs.nl). U kunt uw medewerking
ook via de receptie doorgeven.
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