
 
       
       
       
       
       

        

VOORAANKONDIGING 
 

Bij een nieuw onderkomen hoort natuurlijk een 
openingsfeest! Noteert u vast zaterdag 25 
november 2017 in uw agenda. Die dag is de 
officiële opening van Hugo-Waard. Wat het 
programma is,  houden we nog even geheim 
maar we kunnen wel vast verklappen dat er een 
BN-er (Bekende Nederlander) komt optreden. De 
officiële uitnodiging volgt binnenkort. 
 
Vragen & wensen:  hugo-waard@dprs.nl  
 
 
 
 
 

 Vorige week is de bewegwijzering 
aangebracht en zijn de namen/huisnummers 
opgehangen in de stijl van het thema per 
etage. 

 De brievenbussen zijn geplaatst. Nummering 
volgt zo spoedig mogelijk. 

 De appartementdeuren zijn, op een paar 
deuren na, soepeler afgesteld. De laatste 
deuren worden zo spoedig mogelijk in orde 
gemaakt.  

 In het restaurant is sfeervolle verlichting 
aangebracht. 
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WIST U DAT? 
 

 De huiskamers voorzien zijn van  
biodynamische verlichting? Dit biedt vooral 
voor mensen met dementie veel voordelen. 
Deze verlichting kent een duidelijke op- en 
afbouw van de lichtsterkte gedurende de dag. 
De verlichting varieert in kleur, net als 
natuurlijk licht. Deze vorm van verlichting 
helpt om het oriëntatievermogen te 
vergroten en de kwaliteit van slaap te 
verbeteren. Het ondersteunt een gezond dag- 
en nachtritme en verhoogt daardoor de 
veiligheid.  

 In verband met de hevige regenval, de aanleg 
van de tuin tot nader order is uitgesteld? 

 Iedereen welkom is voor een kop koffie in de 
 huiskamers op de 1e en 2e etage? Dus ook  
 cliënten van de begane grond en van de 3- 
 kamer appartementen. 

 Er een wasmachine aansluiting in de  
 badkamer of berging aanwezig is?  

 De vuile was op maandagochtend wordt 
opgehaald? Op woensdagochtend krijgt u de 
schone was retour. Een eventuele noodwas 
(bij ongelukjes) kan in de wasmachine op 
Hugo-Waard. Er is een strijkplank- en bout 
aanwezig.  

 
Maak kennis met uw buren! 
Morgen, zaterdag 7 oktober, is de “Dag van het 
Huren”. Woonwaard zet de deuren open van de 
eerste Nul-op-de-Meter nieuwbouwwoningen 
aan het Gerard Douplantsoen. Tussen 11.00 en 
13.00 kunt u een kijkje nemen en is er een 
presentatie in het restaurant.  
 

       
 

 
 

 

Extra nieuwsbrief rondom de 

verhuizing naar Hugo-Waard 

 

 

 

Nummer 3 - 6 oktober 2017 
 
 
 

AFGERONDE WERKZAAMHEDEN 
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