
 
       
       
       
       
       

        

LAATSTE NIEUWSBRIEF 
 

Hierbij ontvangt u de vierde en tevens laatste 
extra nieuwsbrief rondom de verhuizing. De lijst 
met actiepunten wordt (gelukkig) steeds korter. 
 
We houden u op de hoogte via de reguliere 
nieuwsbrief van De Pieter Raat Stichting. 
Natuurlijk kunt u altijd terecht met vragen bij de 
medewerkers of mail naar hugo-waard@dprs.nl  
 
 
 
 
 

 Het blijkt dat sommige appartementdeuren 
helaas ineens toch weer zwaar open gaan. 
Aan een oplossing wordt door de aannemer, 
brandweer en electriciens hard gewerkt. 
Volgende week hopen we de oplossing te 
vinden. 

 Voor sommige bewoners in de twee- en 
driekamerappartementen zijn de drempels 
lastig i.v.m. het gebruik van een rolstoel of 
rollator. De drempels worden op korte 
termijn aangepast.  

 Op een aantal plekken is het behang gaan 
“bobbelen”. De behanger komt binnenkort bij 
u langs om dit plaatselijk te verhelpen. 

 Komende week worden er haakjes in uw 
keuken geplaatst om de hand- en theedoek 
aan op te hangen. 

 Binnenkort wordt in de badkamer van de 
twee- en driekamerappartementen, een 
beugel voor de handdoek gemonteerd zodat 
deze goed kan drogen.  
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WIST U DAT? 
 

 De werkzaamheden aan de bestrating van het 
Gerard Douplantsoen en het doortrekken tot 
aan de Van Veenweg, zullen in 
november/december afgerond zijn.  

 De tuinwerkzaamheden worden komende 
week hervat  

 De drie ondergrondse vuilcontainers (rest, 
glas en papier) worden binnen twee weken 
naast de hoofdingang geplaatst. U ontvangt 
hier een sleutel van.  

 Er een prachtige BeleefTV is aangeschaft? Dit 
is een interactieve tafel die op speelse wijze 
activeert en stimuleert tot beweging. De 
BeleefTV reageert op aanraking van het 
tafelscherm en stimuleert  bewoners zowel 
in fysieke activiteit als sociale interactie. Met 
minimale begeleiding kunnen bewoners 
interactieve spellen spelen, muziek luisteren 
en foto’s en video's bekijken die het verleden 
doen herleven. Zittend vanuit de (rol)stoel 
aan tafel kunnen meerdere personen tegelijk 
interactieve spellen spelen. De TV wordt 
binnenkort geleverd.  

 Ook kunt u binnenkort een interactieve 
fietstocht maken door Amsterdam, door een 
stad in de buurt of door geliefde 
vakantiebestemmingen in het buitenland. 
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