
 
       

       
       
       

       
        

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

 
PARKEREN DE RAATSTEDE TOEWIJZING HUGO-WAARD  

Iedere cliënt in De Raatstede beschikt over twee 
bezoekerspassen/parkeervergunnningen. Familie 
leden worden vriendelijk doch dringend verzocht 
om hiervan gebruik te maken. Een idee is om de 
vergunningen in de brievenbus te leggen zodat 
familie niet eerst naar het appartement hoeft.  
 
De parkeervergunningen bij de receptie zijn 
alleen bestemd voor bezoek van medewerkers, 
leveranciers, etcetera. Onze medewerkers mogen 
deze vergunningen niet aan familie uitlenen. 
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AGENDA CLIENTENRAAD COMPLEET! 

 16 en 17 april, vrolijk Pasen! 

 21 april, 10.30 uur Percussie workshop 
dagverzorging in het restaurant van De 
Raatstede. Kom (gratis) kijken en luisteren! 

 27 april, Koningsdag  

 9 en 12 mei, van 10.00-12.00 uur 
inloopochtend inzake Hugo-Waard  

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

  

 
 

       

 
 
 
 
 
 
          
 
 
  
 

Maandag 8 mei a.s. worden de cliënten van 
Hugo-Oord en hun 1e contactpersonen 
schriftelijk geïnformeerd welk appartement in 
Hugo-Waard aan hen wordt toegewezen.  
 
Op 9 en 12 mei zijn er in Hugo-Oord 
inloopbijeenkomsten van 10.00 – 12.00 uur. U 
kunt binnenlopen om aanvullende vragen te 
stellen over de toewijzing en verhuizing. Tevens 
ligt er voor iedere cliënt een “verhuis 
informatiemap” klaar en kunt u de kleur van de 
gordijnen uitzoeken.  
 
Noteer deze data vast in uw agenda. Graag tot 
dan!  

De clientenraad is verheugd met de komst van 
twee nieuwe leden: Ineke Dudink-Hoogland en 
Mirjam van der Meer. Hiermee is de 
clientenraad weer volledig op sterkte.  
 
Heeft u een vraag of opmerking? Spreek dan 
één van de leden aan of stuur een mail. 
  

 

Op www.dprs.nl 
vindt u de namen 
van de leden en het 
mailadres. 
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