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Inleiding 
Binnenkort gaat uw naaste verhuizen naar een mooi en nieuw gebouw. Verhuizen is altijd een 

intensieve tijd. Voor kwetsbare ouderen geldt dat verandering van woonomgeving soms extra 

veel impact heeft. Daarom is een goede voorbereiding van groot belang. Per bewonersgroep 

verschilt de aanpak echter. Want iemand met dementie kun je minder goed voorbereiden op 

een verandering dan mensen met lichamelijke of psychische problemen. 

In deze brochure geven we u uitleg over een aantal zaken die belangrijk zijn om te weten.  

Wij proberen u zoveel mogelijk de zorg uit handen te nemen, dus vrijwel alles rondom de 

verhuizing van uw naaste wordt voor u geregeld. Een aantal zaken moet u echter zelf 

verzorgen, bijvoorbeeld de nieuwe TV-aansluiting indien uw naaste verhuist naar de woning 

waar langdurige zorg wordt verleend. Daarnaast ook het omzetten van eventuele 

abonnementen en verzekeringen. Ook hier wordt aandacht aan besteed in deze brochure.  

Heeft u vragen of hulp nodig dan is uw EVV-er (eerst verantwoordelijke verzorgende) voor u 

het eerste aanspreekpunt. Hij of zij kan u zeker verder helpen.  

Op de laatste pagina van deze brochure hebben we een handige checklist opgenomen, 

waarmee u snel inzicht hebt in wat u zelf moet regelen of direct van belang is.  

 

Kleinschalig wonen 
Het nieuwe gebouw bestaat uit 4 woningen. In 3 woningen wordt kortdurende zorg verleend 

en in de vierde woning verblijven bewoners die langduriger zorg nodig hebben. Elke woning 

bestaat uit 8 studio’s en heeft de beschikking over 2 woonkamers. Per verdieping is er ook een 

activiteitenruimte. Binnen een kleinschalige woonvorm werken zorgverleners in de 

woonomgeving van de bewoner. We bieden persoonsgerichte zorg. De aankleding van de 

studio waar uw naaste verblijft en de gezamenlijke ruimten proberen we daar waar mogelijk 

huiselijk in te richten. Vaak zal dit echter erg beperkt zijn omdat dit teveel prikkels geeft.  

(Socio-therapeutische) leefmilieus  
Binnen de doelgroep D-ZEP (Dementie- Zeer Ernstig Probleemgedrag) hebben bewoners sterk 

uiteenlopende behoeften en kunnen op een gedoseerde manier prikkels verwerken. Daarom is 

er in de praktijk gezocht naar een manier om niet zozeer het ziektebeeld als leidraad te 

nemen, maar de zorgbehoefte van de bewoner. Aan deze verschillende behoeften wordt 

tegemoet gekomen door uit te gaan van (Socio-therapeutische) leefmilieus.  

 

Een (Socio-therapeutisch) leefmilieu is een bewust gecreëerd samenhangend geheel van 

zorg, behandeling, begeleiding, dagbesteding en huisvesting. Het gaat om een 

methodische werkwijze waarbij zowel de sociale als fysieke omgeving bewust wordt 

ingezet. Doel van dit leefmilieuconcept is om adequaat in te spelen op:   

                                                                                                                   

• De individuele behoeften en mogelijkheden van bewoners 

• Het verminderen van gedragsproblematiek 

• Het stabiliseren van psychische en/of psychiatrische klachten 
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De leefmilieus worden vormgegeven in de verschillende woningen van de Wingerd. De 

verblijfsomgeving van de bewoners is passend gemaakt bij de bestaande zorgbehoefte van de 

bewoners. Daarnaast is de werkwijze in de verschillende groepen en de deskundigheid van de 

zorgmedewerkers afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van deze specifieke groep.  

 

Op de Wingerd werken we met vier verschillende leefmilieus:  

 Woning A: Beschermend & prikkelarm, tot rust kom fase, veilig 

 Woning B: Structurerend & begrenzend, start benaderingsplan  

 Woning C: Structurerend & begeleidend, opbouw aan prikkels en interactie 

 Woning D: Beschermend & verzorgend, aangepaste omgeving met gepaste contacten 

(lang verblijf) 

 

Als uw naaste in de loop van de tijd meer prikkels aankan zal hij/zij intern verhuizen naar een 

woning met het leefmilieu dat daar het beste bij past. Uiteraard gaat dit in overleg met u.  

 

Naamgeving gebouw en woningen in het gebouw 

 

Telefoonnummers en mailadressen woningen 
Op dit moment heeft elke afdeling van 18 bewoners een eigen telefoonnummer en mailadres.  

In de nieuwbouw krijgt elke woning een eigen telefoonnummer en mailadres 

Woning Wingerd 329 A: tel. 024-3826483 / mailadres: Wingerd329A@waalboog.nl 

Woning Wingerd 329 B: tel. 024-3826484 / mailadres: Wingerd329B@waalboog.nl 

Woning Wingerd 329 C: tel. 024-3826485 / mailadres: Wingerd329C@waalboog.nl 

Woning Wingerd 329 D: tel. 024-3826486 / mailadres: Wingerd329D@waalboog.nl 

Het gebouw waar uw naaste komt te wonen blijft 

Wingerd heten. Deze naam is destijds met zorg 

gekozen en past bij de zorg die we bieden 

(geïnspireerd op het gedicht van Adriaan Ronald Holst, 

zie hiernaast).   

 

Op de benedenverdieping heten de woningen 

Wingerd 329 A en Wingerd 329 B. Op de verdieping 

Wingerd 329 C en Wingerd 329 D. Uw EVV-er zal u 

informeren in welke woning en in welke studio uw 

naaste komt te wonen. 

De studio’s krijgen geen apart huisnummer. Bij de 

ingang van elke studio komt een naambordje, daar 

waar dit door de bewoner wordt geaccepteerd.  
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Voor u is het goed om te weten dat alle medewerkers van gebouw Wingerd weten in welke 

woning uw naaste woont. Post komt dus altijd goed aan en telefoontjes en mailtjes worden 

doorgezet als dit nodig is. 

 

Verhuisdata en uitleg over de verhuizing  

 
 

Op 8 december 2021 verhuizen de bewoners van de huidige C en D unit 
 

Op 9 december 2021 verhuizen de bewoners van de huidige A en B unit 
 

 
De aannemer levert de gebouwen eind november bouwkundig op. Dat betekent dat de 
gebouwen nog ‘kaal’ zijn en daarna de aankleding en styling nog moet plaatsvinden. In de 
periode tussen de oplevering en de daadwerkelijke verhuizing hebben we twee weken om de 
gebouwen verder aan te kleden en te voorzien van gordijnen en de inrichting. Dat vraagt een 
strakke planning en afstemming met leveranciers. Ook hebben de zorgteams de gelegenheid 
om de weg te leren kennen in het gebouw. Daarnaast moet ook de facilitaire organisatie haar 
weg vinden, net zoals de BHV (BedrijfsHulpVerlening) organisatie en ga zo maar door. Hiervoor 
hebben we rondleidingen en trainingen op de planning staan. Voor de verhuizing is een erkend 
verhuisbedrijf ingeschakeld. Hierdoor hebben wij onze handen vrij om voor de bewoners te 
zorgen. Op de verhuisdagen worden de bewoners geholpen met de ochtendzorg, dan worden 
ze naar de Arcadezaal gebracht of direct naar de nieuwe woonplek. We zorgen er voor dat er 
voldoende personeel beschikbaar is die dagen.   
 
In de tussentijd pakken we met vele medewerkers van de afdeling de spullen op de kamers in 
en deze worden door het verhuisbedrijf naar het nieuwe gebouw gebracht. Daar worden de 
spullen uitgepakt door medewerkers van de zorg en pas daarna begeleiden we de bewoners 
naar hun nieuwe studio. Het avondeten gaat in het nieuwe gebouw plaatsvinden. 
 
Bezoek tijdens het verhuizen zelf is voor de meeste bewoners niet wenselijk. We bekijken dit 
per persoon, dus mogelijk vragen we op individuele basis contactpersonen juist wel aanwezig 
te zijn als dat de rust van de bewoner ten goede komt.  
 

Inrichting van de studio’s  
De nieuwe studio’s zijn mooi ruim van opzet met zo’n 30 vierkante meter en een eigen 
badkamer. De Waalboog zorgt voor het basismeubilair zoals het bed, een garderobekast en 
een pantryblokje. Dat kunnen bewoners aanvullen met eigen meubels en persoonlijke spullen. 
In de woningen waar bewoners maar kort verblijven (Woning A, B en C) zijn de studio’s ook 
voorzien van een tafel met twee stoelen. De kamers zijn ook standaard uitgerust met 
gordijnen en een schilderijrail om iets aan op te hangen. Het is niet toegestaan om zelf met 
spijkers of schroeven iets aan de muur op te hangen.  
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De garderobekast is 120 cm breed. De badkamer is voorzien van een wasbak, douche, 
zeepdispenser en toilet met beugels en badkamerkastje.  
 
Zelf meenemen woning D langdurige zorg (optie): 

- Extra kastje 
- Tafeltje met stoelen of fauteuil  
- Eventueel een TV (staand, kan niet aan de wand)  
- Als u kiest voor een TV dan heeft u ook een dressoir of tafeltje nodig waar deze op kan 

staan  
- Sfeerverlichting en persoonlijke aankleding van de studio 

 

Wat regelt u zelf en wat doen wij 
 

Schoonmaak 

Een lekker frisse kamer, dat voelt fijn. De interieurverzorgende van de afdeling zorgt daar 

wekelijks voor. Misschien zijn er dingen die u als mantelzorger graag zelf wilt blijven doen? 

Geen probleem, u hoeft het alleen maar even door te geven. Ook zijn er werkzaamheden die 

niet onder de taken van een interieurverzorgende vallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het 

opruimen van een kast of het schoonmaken van persoonlijke eigendommen. Hier dient u als 

mantelzorger, eventueel met mensen uit uw omgeving, zelf voor te zorgen. Hebt u 

schoonmaakspullen nodig? Overleg dan even met de medewerkers. In de speciale folder 

Schoonmaak leest u hier meer over. De folder vindt u op  

https://www.waalboog.nl/over-ons/publicaties/   

  

https://www.waalboog.nl/over-ons/publicaties/
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De was 

Als uw naaste gebruik maakt van het beddengoed, handdoeken en washandjes van De 

Waalboog, dan zorgt De Waalboog ook voor het wassen hiervan. Het persoonlijke wasgoed 

van uw naaste kunt u zelf verzorgen of u kunt contact opnemen met een wasserij. Dit blijft in 

principe hetzelfde zoals het nu ook geregeld is.  

 

Adreswijziging  
Op dit moment is het woonadres van alle bewoners van locatie Joachim & Anna de 

Groesbeekseweg 327. Nu er in plaats van één groot gebouw 6 nieuwe gebouwen op het 

terrein komen krijgt ieder gebouw een eigen huisnummer. Voor uw naaste wordt het nieuwe 

adres: 

Groesbeekseweg 329, 6523 PA Nijmegen 
 

U hoeft aan de gemeente geen adreswijziging door te geven. Wij doen dat voor u. Als uw 

naaste kortdurende zorg ontvangt en nog staat ingeschreven op het adres van voor de 

opname op afdeling Wingerd, dan kunt u dat ook zo laten.   

Een verhuizing betekent ook dat alle mensen en instanties waarmee u te maken heeft op de 

hoogte moeten worden gesteld van de verhuizing. Wij verwachten van u dat u verdere familie 

en vrienden informeert. Indien uw naaste te maken heeft met een bewindvoerder en/of 

mentor zal uw EVV-er deze op de hoogte stellen van de verhuizing.  

 

Regelen van abonnementen en verzekeringen 
De verhuizing naar een nieuwe woonplek is ook hét moment om te kijken naar abonnementen 

en verzekeringen. Heeft uw naaste een abonnement op de krant of een tijdschrift, dan 

verzoeken we u naar deze bedrijven een adreswijziging te sturen. Ook de 

ziektekostenverzekeraar heeft een verhuisbericht nodig.  

 

Hoe regelt u de tv en internet 
De mogelijkheden om tv te kijken op de eigen studio en in de huiskamers zijn in de nieuwbouw 

uitgebreider dan voorheen. Hiervoor werken we samen met de landelijke aanbieder Jip-TV 

(een gerenommeerd bedrijf dat voor veel zorgaanbieders de tv en het internet aanbiedt). 

Hierdoor kunnen we tegen een concurrerende prijs een uitgebreid zenderpakket aanbieden 

met in het basispakket 50 zenders in HD-kwaliteit en 20 radiozenders, inclusief interactieve tv, 

waarbij de mogelijkheid er is om tv-programma’s te pauzeren of op te nemen.  

De ervaring leert dat de bewoners van woning A niet of nauwelijks tv kijken. Voor de woningen 

B en C waar mensen kortdurend verblijven zorgt De Waalboog dat de studio’s standaard 

voorzien zijn van een werkende aansluiting én een tv.   

In de woning voor lang verblijf (D), dient u zelf voor de tv én het tv-abonnement te zorgen voor 

in de studio. U regelt de aansluiting en uw abonnementskeuze bij Jip-TV. Ook bestaat de 

mogelijkheid om een persoonlijk internetabonnement af te sluiten. Via onze website komt u 

op het speciale aanmeldformulier van Jip-TV. Ga daarvoor naar: www.waalboog.nl/tv.  

http://www.waalboog.nl/tv
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U kunt zich via deze site aanmelden vanaf 10 november.  
De aanmelding, aansluiting én de betaling verlopen vervolgens geheel via Jip-TV. Bij het 
invullen van het aanmeldformulier dient u ook het technisch ruimtenummer van de studio 
door te geven. Dit kunt u opvragen bij een medewerker van de afdeling.  
Binnen de woning waar u zelf een TV en aansluiting moet regelen (Woning D) zijn de kosten 

ook voor u. De kosten voor een standaard pakket bedragen € 21,95 per maand, inclusief BTW. 

U betaalt geen extra aansluitkosten. Voor uw maandelijkse kosten ontvangt u de factuur/het 

betaalverzoek via JIP-tv. De kosten van het abonnement zijn hoger dan u nu betaalt. Om u 

tegemoet te komen in de stijging van de kosten compenseert De Waalboog u éénmalig door 

€72,00 aan u te vergoeden. Hiervoor vult u een formulier in dat vanaf 10 november via uw 

EVV-er verkrijgbaar is.  

Op alle studio’s op woning D is standaard een modem met bijbehorende afstandsbediening 

aanwezig. Deze blijven op de studio als uw naaste verhuist. Jip-TV of de afdelingsmedewerkers 

kunnen u uitleg geven over het gebruik van de tv. Wilt u er rekening mee houden dat de tv een 

staande tv dient te zijn. We bevestigen geen beugels aan de wand. Ook is het noodzakelijk dat 

de tv beschikt over een HDMI-ingang.  

 

 

 
Toegang tot het gebouw en in het gebouw 
Voor het bezoeken van woning A en B maakt u gebruik van de ingangen aan de voorzijde van 

het gebouw. Komt u met de auto, dan parkeert u op de huidige parkeerplaats (eventueel links 

van de oprit en hoofdingang). Vanaf daar volgt u het pad te voet naar de ingang van de 

Wingerd.  

Voor het bezoeken van woning C en D maakt u gebruik van de ingang aan de boszijde/ 

achterzijde van het gebouw. Daar kunt u ook parkeren. U komt daar via de zij-ingang van het 

terrein aan de Bosweg, direct na gebouw Bosweg 250. 

De tuin van de Wingerd is omheind. Bij de poort vindt u een intercom waarmee u verbinding 

kunt krijgen met de woning waar u naartoe wil. De medewerkers kunnen op afstand de 

tuinpoort voor u ontgrendelen, waarna u deze kunt openen en achter u weer kunt sluiten. 

Bij aankomst bij het gebouw kunt u bij de intercom opnieuw vragen of de medewerker u 

binnen wil laten. U kunt dan in het voorportaal wachten totdat de medewerker naar u toe 

komt. Hij/ zij zal u uitleg geven over het openen en sluiten van deuren. 

De deur van de studio van uw naaste valt in het slot wanneer de deur na het verlaten van de 

studio wordt gesloten. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat bewoners in elkaars studio 

komen. Elke zorgmedewerker kan de deur weer openen.  

We geven uw naaste en de andere bewoners graag zoveel mogelijk vrijheid. Bij deze groep 

bewoners zijn echter goede afspraken over het openen en sluiten van deuren noodzakelijk. 

 

Bent u of een ander familielid een vaste frequente bezoeker van de woning dan is het mogelijk 

om gedurende de opname van uw naaste een tag in bruikleen te krijgen. Hiermee kunt u de 



Informatie voor mantelzorgers van bewoners van de Wingerd | 9 

tuinpoort, de voordeur, de toegangsdeur naar de woning en de toegangsdeur van de studio 

van uw naaste openen. Deze tag kunt u aanvragen bij de EVV-er.  

 

Kas 
Elk gebouw beschikt over een inpandige kas of serre. Deze is niet gebonden aan één woning, 

en toegankelijk voor bewoners van het hele gebouw. Hier kunnen zij extra genieten van de 

wisselingen tussen de seizoenen. Zo willen we ‘binnen en buiten’ extra met elkaar verbinden 

en bewoners meer in contact brengen met de natuur. Deze ruimte kan ook voor activiteiten 

gebruikt worden.  

 

Klimaatbeheersing 
In de gebouwen wordt de verwarming en koeling, of te wel het binnenklimaat, centraal 

geregeld. Dit regelen we via de installatie in de vloer. Hierdoor kunnen we in de zomer en 

winter een meer constante temperatuur garanderen. Wel heeft dit systeem een langere 

opwarm- en afkoeltijd nodig dan bij een radiator, zoals u dat wellicht thuis gewend bent. Alle 

studio’s zijn voorzien van een thermostaatknop. Houdt u er rekening mee dat wanneer u aan 

de knop draait, het enkele uren duurt voordat de aanpassing in temperatuur merkbaar is.  

In de kas hebben we geen klimaatbeheersing. Hier schommelt de temperatuur mee met de 

buitentemperatuur.  

 

Gebruik van terras en tuin 
Het gebouw waar uw naaste komt te wonen heeft een eigen tuin die rondom het gebouw 

loopt. Pas na de afronding van de volgende bouwfase (eind 2022) kan de gehele tuin worden 

aangelegd. Tijdens het eerste jaar na de verhuizing is er een stuk tuin aan de voorzijde en een 

stuk tuin aan de achterzijde van het gebouw waar uw naaste gebruik van kan maken. Er komen 

paden waarover iedereen zich vrij door de tuin kan bewegen, ook als iemand met een rollator 

loopt of rolstoelafhankelijk is. 

Er komen een terras, grasveld, mooie bomen en bloemperken. Bij de beplanting hebben we 

specifiek rekening gehouden met de bewoners. Zo komen er geen planten en struiken die een 

risico kunnen vormen voor de gezondheid. Vanzelfsprekend duurt het even voordat de tuin 

eruit ziet zoals bedoeld. Om de groei van de aanplant te bespoedigen wordt er soms wel voor 

een al wat ouder/ groter exemplaar plant of struik gekozen. U bent uiteraard van harte 

welkom om samen met uw naaste gebruik te maken van de tuin en het terras. 

In woning A en B hebben enkele studio’s een terrasje. Indien u graag gebruik wilt maken van 

dit terrasje kan de medewerker de terrasdeur voor u openen. 

 

Rookvrij 
Nederland werkt eraan om de zorg rookvrij te maken. Ook bij De Waalboog bereiden we ons 

daarop voor. Nu al mag er alleen in de aangewezen rookruimten gerookt worden. Dat wordt 

vanaf 1 juli 2022 strikter.  
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Met de ingebruikname van de nieuwe gebouwen lopen 

we in deze gebouwen (Wingerd en Magnolia) vooruit 

op de invoering van het nieuwe rookbeleid. Vanaf het 

moment dat uw naaste in zijn nieuwe woning gaat 

wonen mag hij of zij uitsluitend nog roken in de 

speciale rookruimten die dan in de tuin staan (zie 

afbeelding). Er komen vaste stoeltjes in het rookverblijf 

en deze rookruimten zijn uiteraard ook toegankelijk 

voor mensen in een rolstoel.  

Ook is het dan niet meer toegestaan op het centrale 

terras of balkon te roken. Bezoekers en medewerkers 

verzoeken we vanaf dan niet meer op het terrein te 

roken. De komende tijd gaat u nog meer horen over 

hoe we gaan werken aan het rookvrij maken van De 

Waalboog. 

 

 

Gebruik van centrale diensten (brasserie, paramedici, kapper, etc.)  

Het gebruik maken van de brasserie en andere centrale diensten die in het hoofdgebouw van 

Joachim en Anna zitten blijft natuurlijk mogelijk. Zoals u zult begrijpen gaat dat niet langer 

zoals nu binnendoor door de gang. U zult hiervoor buitenom moeten. Zo willen we ook het 

‘wonen in een wijk’ meer tot uiting laten komen. Daar ga je er ook op uit om naar een terrasje 

te gaan of een bezoek aan de kapper, fysiotherapeut of tandarts te brengen. De medewerkers 

zullen bewoners die in het centrale gebouw een afspraak hebben, daar naar toe begeleiden en 

weer terug. 

De tussendeur, c.q. toegangsdeur tot de oudbouw is te openen met de tag, dezelfde als voor 

toegang tot het gebouw Wingerd. U kunt natuurlijk ook buitenom via de hoofdingang van 

Joachim en Anna het gebouw binnen gaan. Deze routes blijven de komende 2 jaar zo. Als 

straks alle gebouwen klaar zijn wordt de route anders. 

 

Klachten – als het niet gaat zoals u wenst 
We spannen ons tot het uiterste in om de verhuizing en de overgang naar de nieuwe 

woonomgeving voor iedereen goed te laten verlopen. We weten echter dat verhuizen altijd 

ongemakken met zich mee brengen. Dit vraagt van iedereen enige flexibiliteit. Het kan 

voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop zaken lopen rondom de 

verhuizing. Dan is het belangrijk dat u in eerste instantie dit bespreekt met de betrokken 

medewerkers; vaak werkt dat het prettigst. De Wingerd is op de huidige locatie telefonisch 

bereikbaar. Wingerd A/B via tel. 024 - 382 64 86 en Wingerd C via tel. 024 - 382 64 85. 

 

Mocht het probleem niet gelijk naar wens worden afgehandeld, dan kunt u contact opnemen 

met de kwartiermaker nieuwbouw Annique van Kempen via de afdelingsmedewerkers of via 

goedwonen@waalboog.nl. 

mailto:goedwonen@waalboog.nl
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Heeft u andere vragen of opmerkingen over zaken die het gebouw aangaan, dan kunt u 

contact opnemen met onze projectleider vastgoed, Corine Aarnoudse via het hierboven 

genoemde mailadres. 
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Checklist: Belangrijke data en zaken die u regelt 
 
 

 
Op 8 december 2021 verhuizen de bewoners van de huidige C en D unit 

 
Op 9 december 2021 verhuizen de bewoners van de huidige A en B unit 

 

 

 Adres, telefoon en mail van Wingerd in de nieuwbouw:  

Adres Wingerd: Groesbeekseweg 329, 6523 PA Nijmegen 
Woning Wingerd 329 A: tel. 024-382 64 83 / mailadres: Wingerd329A@waalboog.nl 

Woning Wingerd 329 B: tel. 024-382 64 84 / mailadres: Wingerd329B@waalboog.nl 

Woning Wingerd 329 C: tel. 024-382 64 85 / mailadres: Wingerd329C@waalboog.nl 

Woning Wingerd 329 D: tel. 024-382 64 86 / mailadres: Wingerd329D@waalboog.nl 

 

 Voorbereiding op verhuizing: U hoeft niet zelf te helpen met inpakken of verhuizen. 

Wel kunt u tijdelijk overbodige kleding of spullen mee naar huis nemen. De Waalboog 

heeft een erkend verhuisbedrijf ingehuurd om te ondersteunen bij de verhuizing. 

 

 Bezoek: Wij vragen u bij voorkeur niet op bezoek te komen op en rond de 

verhuisdagen, tenzij dit nadrukkelijk verzocht wordt vanuit de zorg om uw naaste te 

begeleiden. 

 

 TV woning 329D: Sluit een tv-abonnement af bij JIP-tv via www.waalboog.nl/tv  (vanaf 

10 november). Zorg dat u een tv heeft die kan staan (geen bevestiging aan de wand) 

en dat de tv over een HDMI-aansluiting beschikt. Vraag uw EVV-er naar het formulier 

waarmee u éénmalig een  tegemoetkoming in de kosten kunt regelen. 

 

 Adreswijziging: U stuurt zelf een adreswijziging naar: familieleden, mensen uit het 

netwerk van uw naaste, abonnementen, verzekeraars. De Waalboog regelt de 

adreswijziging bij de gemeente.  

 

 Toegang met een tag: Vraag een tag aan voor toegang tot de tuin, het gebouw en de 

studio van uw naaste indien u frequent op bezoek komt. Deze tag kunt u aanvragen via 

uw EVV-er.  

 

 Rookvrij: De Waalboog werkt aan een rookvrij terrein. Alleen bewoners mogen nog 

roken. Dat doen zij in de speciale rookruimte in de tuin. Bezoekers verzoeken we niet 

te roken op het terrein van De Waalboog.  

 

 Iets ophangen: De kamers zijn standaard uitgerust met een schilderijrail om iets aan op 

te hangen. Het is niet toegestaan om zelf met spijkers of schroeven iets aan de muur 

op te hangen.  

 

http://www.waalboog.nl/tv

