
 
 

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

 
EXTRA HUISKAMER START BOUW HUGO-WAARD 

Maandag 26 september gaan bouwvakkers aan 
de slag in De Raatstede. Tegenover de bestaande 
huiskamer op de derde etage realiseren zij een 
extra huiskamer aan de zuidkant. Het balkon 
wordt hierbij inpandig gemaakt. De huiskamer is 
bedoeld voor mensen met dementie. 
 
De werkzaamheden nemen een paar weken in 
beslag met wat herrie als gevolg. De aannemer 
houdt zoveel mogelijk rekening met de bewoners 
(en hun rusttijden), maar geluidsoverlast is helaas 
onvermijdelijk. 
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AGENDA GROEN&ZO 

 26 september 10.00 uur, Rollatorloop in 
sportpark ‘de Vork’ (vooraf opgeven bij 
activiteitenbegeleiding) 

 29 september 16.30 uur, Informatie 
bijeenkomst in Hugo-Oord i.z. start bouw  

 4 oktober 19.00 uur, Inloopbijeenkomst 
Hugo-Waard voor omwonenden 

 11 oktober 10.30 uur, Opening Groen&Zo in 
De Raatstede 

 Voor meer evenementen: zie de 
activiteitenkalender op www.dprs.nl 

  
 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
          
 
 
  
 

Medio oktober gaat de bouw van Hugo-Waard 
van start. Natuurlijk gaan we dit feestelijk vieren 
met bewoners en 1e contactpersonen van Hugo-
Oord, omwonenden en andere betrokkenen! De 
officiële uitnodiging volgt binnenkort.  
 
Op 29 september om 16.30 
uur is er een informatie 
middag over de start van  
de bouw voor bewoners en 
1e contactpersonen. 
 
Op 4 oktober tussen 19.00-20.00 uur is er een 
inloopbijeenkomst voor omwonenden. Cliënten 
en contactpersonen zijn ook van harte welkom.  
 

Op dinsdag 11 oktober om 10.30 uur vindt de 
feestelijke opening plaats van Groen&Zo in De 
Raatstede. Bij deze wekelijkse groenactiviteit 
kweekt u groenten, kruiden en planten in 
moestuinbakken. Ook in de rolstoel of met een 
rollator kunt u meedoen.  

           
 
 
 
 
         

Met dank aan Parlan 
jeugdwerk en praktijk-
school Focus Heerhugo-
waard. 
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