
 

 
 

Wie hulp krijgt van een mantelzorger kan één keer 

per jaar bij de gemeente € 200,– aanvragen om een 

mantelzorgcompliment uit te delen.  

De regeling geldt voor 18-plussers die minimaal zes 

maanden acht uur per week een familielid, partner, 

vriend of kennis verzorgen of verzorgd hebben in 

Heerhugowaard.  

Voor details: www.heerhugowaard.nl. 

AGENDA 
 

OPROEP MANTELZORGPANEL 

 26 november en 10 december consult tandarts 
(uitsluitend na afspraak) in De Raatstede 

 3 en 17 december, consult tandarts (uitsluitend 
na afspraak) in Hugo-Oord 

 3 december van 19.00 tot 20.00 uur, mantelzorg- 
panel in De Raatstede 

 4 december sinterklaasfeest in Hugo-Oord en   
5 december in De Raatstede 

 15 december gratis kerstdiner met een bijzonder 
tintje voor onze thuiszorgcliënten. 

  

 Voor verdere activiteiten: zie de activiteiten-
kalender die ook op www.dprs.nl te vinden is. 

Bent u als mantelzorger, vriend en/of familie 
betrokken bij de zorg van uw naaste? Dan is 
uw mening belangrijk!  
 
Op donderdag 3 december is er een 
bijeenkomst waar u kunt vertellen welke 
ideeën u hebt over het mantelzorgbeleid en 
hoe we dat kunnen actualiseren.  
U kunt zich aanmelden via info@dprs.nl of via 
(072) 576 72 00). 
 
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 3 
december van 19.00 tot 20.00 uur in de 
Raatkamer op De Raatstede. 
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Hebt u last van uw gebit? Wilt u weten of uw 
prothese nog goed zit of hebt u andere 
vragen? Tandarts Daan Jimmink van 
Tandheelkundig Centrum Nederland komt op 
huisbezoek in Hugo-Oord en De Raatstede.  
 
Wie interesse heeft, kan 
een afspraak maken  
via (072) 512 58 62.   

 

HUISBEZOEK TANDARTS DEEL EEN PLUIM UIT! 

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

 

www.dprs.nl 

De Pieter Raat Stichting Dolomiet 2 1703 DX Heerhugowaard Telefoon: (072) 576 72 76 E-mail: info@dprs.nl 
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