
 

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

 
JAARVERGADERING CLIËNTENRAAD ZORGMARKT IN DE RAATSTEDE 

De cliëntenraad houdt op dinsdag 22 maart in De 
Raatstede en donderdag 24 maart in Hugo-Oord  
om 15.00 uur zijn jaarlijkse vergadering. 
Binnenkort ontvangen alle cliënten hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging.  
 
We adviseren u om aanwezig te zijn en als u 
suggesties hebt, deze te delen met de cliënten-
raad. Voor alle aanwezigen op de vergadering 
heeft de cliëntenraad een leuk presentje!  
 
U bent van harte welkom!  
 
   

Zaterdag 19 maart is de landelijke dag van de 
zorg. In samenwerking met zo’n vijftien andere 
organisaties op het gebied van zorg en welzijn uit 
Heerhugowaard, organiseren wij die dag van 
14.00 tot 17.00 uur een feestelijke zorgmarkt in 
De Raatstede.  
 
U kunt er bijvoorbeeld uw gehoor laten testen of 
uw bloedsuikergehalte laten vaststellen. Wilt u 
weleens weten hoe hoog uw bloeddruk is, of 
hebt u vragen op het gebied van wonen, zorg of 
welzijn? Kom dan vooral een kijkje nemen.  
 
De toegang is gratis en de koffie staat klaar! 
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AGENDA WEST-FRIESE WEEK 

 19 maart 14.00-17.00 uur Zorgmarkt in De 
Raatstede.  

 22 maart 15.00 uur jaarvergadering van de 
cliëntenraad in De Raatstede 

 Vanaf 22 maart dagelijks tussen 10.00 en 
12.00 uur kaartverkoop voor het Gelders 
Opera en Operette Gezelschap op 10 april in 
theater Cool 

 24 maart 15.00 uur jaarvergadering van de 
cliëntenraad in Hugo-Oord 

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

In april staan onze woonzorgcentra in het teken 
van West-Friesland. We willen dan een dagje 
naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en 
zouden heel blij zijn met mantelzorgers die willen 
rijden. De reiskosten worden vergoed. 
Meer weten? U kunt bij de activiteitenbegelei-
ding terecht (072 - 571 12 68), ook als u zich wilt 
aanmelden. 
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