
 
       
       
       
       
       

        

GEFELICITEERD EN BEDANKT! 

Alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers:  
van harte gefeliciteerd met de nieuwe woon- en 
werkplek in het prachtige Hugo-Waard! We 
hopen dat iedereen zich snel thuis voelt.  
 
Grote complimenten aan allen die er voor 
gezorgd hebben dat de verhuizing deze week zo 
soepel als mogelijk is verlopen. Familieleden 
hebben hierin ook een groot aandeel gehad 
waarvoor dank! Het waren hectische, pittige, 
ontroerende, bijzondere en zeer intensieve 
dagen. De komende weken worden alle puntje op 
de i gezet en houden we u op de hoogte van 
nieuwtjes en werkzaamheden via extra 
nieuwsbrieven.  
 
Vragen & wensen:  hugo-waard@dprs.nl  
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WERKZAAMHEDEN  
 

 Komende week worden alle appartementen 
extra schoongemaakt. Ook worden de 
algemene ruimtes extra geboend i.v.m. inloop 
en bouwstof. 

 Een aantal appartement deuren openen zwaar 
en vallen niet goed in het slot. We doen er 
alles aan om hier z.s.m. een oplossing voor te 
vinden. 

 De slaapkamerramen op de 1e en 2e etage van 
de 2-kamer appartementen zijn op slot. 
Binnen enkele weken worden de ramen 
aangepast  zodat ze alleen in de kiepstand 
kunnen. Hier is voor gekozen i.v.m. de lage 
vensterbank en veiligheid. 

 

  

 
       

 De keuken- en badkamerkastjes van de 2-
kamer appartementen zijn open. Indien deze 
op slot moeten i.v.m. veiligheid, worden hier 
per cliënt nadere afspraken over gemaakt in 
het zorgleefplan. 

 De brievenbussen worden 5 oktober bij de 
entree geplaatst. 

 De garderobe op de begane grond wordt 
volgende week ingericht 

 De tuin wordt de komende weken aangelegd. 

 Komende weken kan er wellicht wat hinder 
zijn i.v.m. aanpassingen aan het netwerk. Dit 
leidt mogelijk tot een korte stroomuitval 
waardoor gangdeuren dichtvallen en deuren 
van appartementen uit het slot springen.  

 In oktober is de bezoekers WiFi beschikbaar. 

 Donderdag 28 september wordt de interne 
bewegwijzering aangebracht o.a. het 
appartement nummer met de naam van de 
cliënt naast de deur. 

 
Extra aandacht voor het volgende: 

 Scootmobielen mogen niet in de gangen of 
trappenhuizen worden geparkeerd maar 
alleen in de berging van een 2-kamer 
appartement en de berging en/of galerij van 
een 3-kamer appartement. 

 Vriendelijk verzoek aan familieleden om alle 
verhuisdozen (plat) weer in te leveren. Dit 
kan in de karren op de etage en bij 3-kamer 
appartementen.  

 
Wist u dat 

 De rollators geparkeerd kunnen worden 
onder de plantenbakken in het restaurant? 

 Ons gezellige restaurant “De Waard” dagelijks 
voor ontbijt, lunch en diner geopend is van 
08.00 - 19.00 uur? 

 

 

Extra nieuwsbrief rondom de 

verhuizing naar Hugo-Waard 
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