
 

 

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

 
BEWONERS EN BOEKEN WORD LID VAN DE CLIENTENRAAD 

Vanaf 1 juli staan in de hal van De Raatstede en 
Hugo-Oord een boekenkast waarin u boeken kunt 
zetten. U kunt ook boeken meenemen.  Deze 
kast vervangt onze bibliotheekvoorziening, die 
we helaas moeten opheffen, omdat er steeds 
minder bewoners gebruik van maken. De 
bibliotheekvrijwilliger (op vrijdag aanwezig) kan u 
er meer over vertellen. 
 

 

 
 

 
 
De cliëntenraad is op zoek naar een nieuw lid en  
houdt daarom op donderdag 2 juni verkiezingen. 
Als de belangen van cliënten u na aan het hart 
liggen en u bent cliënt of familie van een cliënt in 
De Raatstede of Hugo-Oord, kunt u zich bij de 
receptie aanmelden tot 17 mei 2016.  
 
Cliënten en hun eerste contactpersonen hebben 
hierover informatie ontvangen en een formulier 
waarmee ze zich kandidaat kunnen stellen. 
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AGENDA HET WORDT STEEDS MOOIER! 

 4 mei 20.00 uur Dodenherdenking  

 5 mei 14.00 uur Bevrijdingsvuur in De 
Raatstede en 14.30 uur in Hugo-Oord  

 15 en 16 mei Pinksteren (16 mei 10.30 uur 
rollatorloop Arboretum) 

 19 mei 19.30 uur start van het Keezbord-
toernooi in het Arboretum (overige data: 26 
mei, 9 juni en 16 juni). Opgavelijst ligt in het 
Arboretum 

 2 juni 19.15 uur gratis optreden om het 
Arboretum feestelijk te heropenen.  

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

Het Arboretum heeft een facelift gekregen. Ook 
de opfrisbeurt van de tijdelijke appartementen in 
De Raatstede is bijna klaar. Rond de zomer krijgt 
u te zien wat de plannen zijn voor het atrium en 
het restaurant van De Raatstede. Daarvoor is 
gebruikgemaakt van de sfeerborden die eind 
2015 zijn ingevuld door bewoners, medewerkers 
en bezoekers. 
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