
 

  

SVP  niet  storen  bij  delen  
medicatie!	   	  
Ziet	  u	  dit	  oranje	  hesje?	  
Spreek	  de	  medewerker	  die	  
het	  draagt	  dan	  niet	  aan.	  U	  
moet	  er	  toch	  ook	  niet	  aan	  
denken	  dat	  er	  per	  ongeluk	  
een	  medicatiefout	  ontstaat?	  
	  

AGENDA   DENK  MEE  OVER  DE  NIEUWE     
AANKLEDING  VAN  DE  RAATSTEDE	  

• 2  november	  14.00-‐15.30	  uur	  gratis	  naar	  de	  film	  
in	  De	  Raatstede:	  De	  kunst	  van	  het	  ouder	  worden.	     

  
• 5  november	  15.00-‐17.30	  uur	  Gouden	  Dagen-‐

donateursfeest	  in	  De	  Raatstede.	     
  

• 3  en  10  november	  cliëntbijeenkomst	  in	  Hugo-‐
Oord	  en	  17  en  19  november	  in	  De	  Raatstede,	  
16.30	  uur.	  Binnenkort	  ontvangt	  u	  een	  uitnodiging	  
met	  programmapunten.	     
	  

Het	  restaurant,	  het	  
atrium	  en	  de	  entree	  
van	  De	  Raatstede	  
verdienen	  een	  
metamorfose.	  Op	  
de	  sfeerborden	  in	  
de	  hal	  kunt	  u	  al	  uw	  
creatieve	  ideeën	  
kwijt  over  een	  
sfeervolle,	  warme	  
en	  eigentijdse	  aankleding.	  Knip	  naar	  
hartenlust	  leuke	  plaatjes	  uit	  de	  woonbladen	  
en	  plak	  ze	  op.	  Met	  al	  deze	  ideeën	  gaan	  we	  
aan	  de	  slag.	  
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Bent	  u	  65+	  en	  vindt	  u	  het	  leuk	  als	  we	  een	  
foto	  van	  u	  gebruiken	  op	  onze	  website,	  
folders	  en	  in	  advertenties?	  Meld	  u	  dan	  
uiterlijk	  6	  november	  aan	  bij	  Martine	  Bos	   	  
(e-‐mail:	  m.bos@dprs.nl,	  tel.:	  072	  576	  72	  00).	  
Een	  fotograaf	  legt	  binnenkort	  uw	  beeltenis	  
vast.	  Als	  dank	  krijgt	  u	  een	  vergroting	  van	  de	  
leukste	  foto	  en	  een	  dinerbon	  voor	  twee	  
personen	  in	  een	  van	  onze	  restaurants.  
	  

MODELLEN  GEZOCHT  SVP  NIET  STOREN  

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