Nieuwsbrief 24 november 2016

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

TECHNOLOGIEHUISJE

UW STEM IS GOUD WAARD!

Een stekker uitwerper, sprekende alarmklok of
digitale deurspion. Zomaar een greep uit enkele
hulpmiddelen die het leven makkelijker kunnen
maken. En er is nog veel meer! I.s.m de gemeente
nodigen wij u graag uit voor een informatie
avond over domotica op dinsdag 29 november
van 19.00 - 21.00 uur in het Arboretum
(Tamarixplantsoen 1).

Gouden Dagen Heerhugowaard is één van de
goede doelen die Stichting Specsavers steunt. Er
kan tot 12 december (max. 20 x, 1x per dag)
gestemd worden via de volgendelink:
http://stichtingspecsaverssteunt.specsavers.nl/h
eerhugowaard/gouden-dagenheerhugowaard_43731/. Na de 1e stem volgt
een mail om uw stem te bevestigen. Vervolgens
kunt u dagelijks stemmen.
Als Gouden Dagen Heerhugowaard wint,
doneert Specsavers in 2017 een bedrag
waarmee
een
knuffelrobot
(zeehond)
aangeschaft kan worden voor dementerende
ouderen. Helpt u ook mee om Gouden Dagen
naar de #1 positie te krijgen?

M.b.v. een mobiel
‘technologiehuisje’
worden een groot aantal
toepassingen
gedemonstreerd. U bent
van harte welkom!

AGENDA








VERSIERTEAM ZOEKT HULP

29 november, 19.00 uur, informatie avond
domotica in het Arboretum
30 november, 10.00 uur, Granny’s Finest
(handwerkclub) in het Arboretum
2 december, 14.30 uur, Sinterklaasfeest in
Hugo-Oord en om 17.00 uur in De Raatstede
(externe cliënten)
5 december, 10.00 uur, Sinterklaasfeest in De
Raatstede ( interne cliënten)
12 t/m 16 en 19 t/m 23 december, gratis
koffie en gebak van Gouden Dagen bij de
overdekte schaatsbaan op het stadsplein
(Hartje Winter). Nadere info volgt.
Voor meer evenementen: zie de
activiteitenkalender op www.dprs.nl

In december worden onze locaties altijd
prachtig versierd door een team van
vrijwilligers en medewerkers. Vele handen
maken licht werk, daarom zijn we in De
Raatstede op zoek naar (familie van) cliënten
die het leuk vinden om te helpen. U kunt zich
aanmelden bij de activiteitenbegeleiding.
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