
 

 
        

          

      
      

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

 
8-10: FEESTELIJKE OPENING   VRIJWILLIGER VAN HET KWARTAAL 

Maandag 8 oktober a.s. geeft De Pieter Raat 
Stichting van 10.30 tot 11.00 uur het officiële 
startsein in het restaurant van De Raatstede voor 
een samenwerkingsproject met de gemeente 
Heerhugowaard. Vanaf deze dag worden de 
activiteiten en de restaurants van De Raatstede 
en het Arboretum opengesteld voor álle senioren 
uit Heerhugowaard. Tijdens de feestelijke 
opening is er gratis koffie en gebak. Aansluitend 
kunt u deelnemen aan leuke (gratis) activiteiten. 
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AGENDA FAMILIE KOPER CONCERT  

8 oktober, 10.30 uur, Feestelijke opening 
samenwerkingsproject, restaurant De Raatstede  
17 oktober, 17.30 uur, Mosselavond, Hugo-
Waard (na aanmelding) 
17 oktober, 10.00 uur, Workshop met 
herfstmaterialen, Hugo-Waard (na aanmelding) 
19 oktober, 10.00 uur, H&A modeverkoop, Hugo-
Waard   
21 oktober, 11.00 uur, Familie Koper Concert, 
theater Cool  
31 oktober, 19.00 uur, Herdenkingsbijeenkomst 
van overleden cliënten, Hugo-Waard.  
Het maandelijkse activiteitenprogramma vindt u 
op www.dprs.nl/welzijn/activiteiten 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
          
 
 
  
 

Vrijwilliger van het kwartaal is geworden: Lies 
Schepers! Lies schenkt regelmatig koffie in het 
Arboretum en ze zorgt er voor dat de activiteiten 
en spelletjesavonden altijd weer een feestje zijn.  
Lies heel erg bedankt! 
 

Oproep: Wilt u ook het verschil maken en bij ons 
vrijwilliger worden? Meer info bij Gery Vermeer, 
(072) 576 72 76, g.vermeer@dprs.nl.   

 

 
 

 
 
 

Zondag 21 oktober om 11.00 uur vindt het 
Familie Koper Gouden Dagen Koffieconcert 
plaats in Theater Cool door het Noord Hollands 
Ouderen Orkest m.m.v. Talitha van der Spek en 
Dirk Goede. Het belooft een legendarische editie 
te worden! Kaarten à € 5,00 zijn dagelijks tussen 
10.00 en 12.00 uur te koop in De Raatstede. Er is 
een beperkt aantal rolstoelkaarten beschikbaar, 
uitsluitend te verkrijgen via Nel Nooter, (072) 
576 72 00 of  .  n.nooter@dprs.nl
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De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op onze 
website www.dprs.nl onder het kopje Publicaties. Wij 
gaan ervan uit dat u instemt met deze manier van 
overhandigen. Bent u niet in de gelegenheid om dit 
digitaal in te zien, dan kan de papieren versie worden 
opgehaald bij ons Cliënten Service Bureau (CSB): 
Locatie De Raatstede 
Dolomiet 2 
1703 DX Heerhugowaard 
(072) 576 72 00 
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