
 
       
       
       
       
       

        

KANJERS 
 

Inmiddels wonen en werken we bijna twee 
weken in Hugo-Waard. Zoals dat gaat bij een 
verhuizing, helemaal bij zo’n groot project als 
deze, is er nog een aantal punten waar u hinder 
van kan ondervinden. De welbekende 
kinderziektes. We bieden onze 
verontschuldigingen hiervoor aan en doen er 
alles aan om die zo spoedig mogelijk op te lossen. 
Om medewerkers, vrijwilligers, bewoners en 
familie te bedanken, is er woensdag 27 
september getrakteerd op KANJERS. Want dat 
zijn jullie allemaal!  
 
Nogmaals dank voor alle hulp en begrip.  
 
 
Nu de laatste verhuisdozen zijn uitgepakt, is er 
weer tijd om mee te doen aan leuke activiteiten 
in Hugo-Waard. Iedereen is van harte welkom!  
Aan deze nieuwsbrief is het programma 
toegevoegd. Het overzicht is ook te vinden op 
www.dprs.nl onder welzijn. Speciale aandacht 
deze maand vragen voor: 
 

 Donderdag 5 oktober om 14.30 uur is er een  
roofvogelshow in Hugo-Waard.  
 

 Woensdag 25 oktober om 14.00 uur komt het  
 Repair Café naar Hugo-Waard. Dus heeft u nog  
 iets wat gemaakt kan worden b.v. kleine 
 technische dingen of iets verstellen op de  
 naaimachine, kom dan langs. De vrijwilligers  
 van het Repair Café helpen u graag. Er wordt  
 als tegemoetkoming een vrijwillige bijdrage  
 gevraagd. 

 

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

WWW.DPRS.NL 

WERKZAAMHEDEN  
 

 De sloten van de 3-kamer appartementen 
 worden aankomende week vervangen door 

 speciale zorgsloten. U ontvangt daardoor 
binnenkort een nieuwe set sleutels. 

 Een aantal deuren opent nog zwaar. Dit is erg 
vervelend voor u als bewoner. We zoeken 
naar een oplossing die ook past bij de eisen 
voor brandveiligheid. 

 De luide piep die de kaartlezer maakt bij het 
openen van de deuren is vrijdag zachter 
afgesteld. 

 De problemen met Ziggo met betrekking tot 
televisie zijn opgelost. 

  Bewoners ontvangen deze week de facturen  
 voor de bestelde vitrage. 

  Er komt per maandag tijdelijk extra 
versterking bij de technische dienst om de 
laatste puntjes op de i te zetten in uw 
appartement (bv schilderijen ophangen). 

       
Graag aandacht voor het volgende: 

 Heeft u uw adreswijziging al doorgegeven aan 
uw eigen huisarts? 

 
Vragen & wensen:  hugo-waard@dprs.nl  
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