
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U staat op het punt te verhuizen naar een appartement in Nieuwehagen in Den 
Bosch. Voor veel mensen is dit een grote stap. Er verandert immers veel. U neemt 

afscheid van uw vertrouwde woonomgeving. Het wonen in Nieuwehagen zal zeker 
wennen zijn.  

Straks woont u in uw eigen appartement. Zelfstandig, of met begeleiding en met 

alle voorzieningen, zorg en diensten van Nieuwehagen onder handbereik. Het is 
belangrijk dat u na de verhuizing uw vaste dagritme en activiteiten blijft voortzet-

ten. Zoals u het gewend bent, met de ondersteuning van de mensen die u het 
meest vertrouwd zijn. 
 

Nieuwehagen biedt veel, maar u bepaalt wat u wilt. U kunt kiezen van welke voor-
zieningen en diensten u gebruikt wilt maken. Weinig moet, veel kan. Het is aan u. 

Zo bepaalt u zelf waar u wilt eten: in uw appartement, met een vaste groep in de 
huiskamer of in het restaurant. En of u bijvoorbeeld wilt deelnemen aan de geza-
menlijke activiteiten in Nieuwehagen.  

Op onze website vindt u veel praktische informatie over wat er komt kijken bij het 
verhuizen naar Nieuwehagen. Over de zorg, maaltijden, huishoudelijke ondersteu-

ning, voorzieningen en verenigingen van het huis. Daarnaast treft u daar informa-
tie aan over de zakelijke kant van de verhuizing en de overeenkomst.  

Het is fijn als u zich thuis gaat voelen in Nieuwehagen. Dat kan niet van de ene op 

de andere dag. Neemt u hiervoor rustig de tijd. Als u vragen, opmerkingen of 
wensen hebt, kunt u altijd bij uw cliëntcontactpersoon terecht. Wij zijn graag   ` 

bereid u verder te helpen en wegwijs te maken. 

Hopelijk gaat het wonen in Nieuwehagen u goed bevallen. Welkom! 

Met hartelijke groet, 

Medewerkers Nieuwehagen 
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Welkom 

Nieuwehagen 

Locatiegroep Den Bosch 



  

Meer informatie vindt u op onze website  

Nieuwehagen in ’s-Hertogenbosch 

 

 

Nadere informatie  
BrabantZorg biedt een compleet pakket van zorg, wonen en welzijn.  
Via het zoekvenster op de homepage van www.brabantzorg.eu kunt u een of 

meerdere zoektermen ingeven om binnen ons aanbod te zoeken. 
 

 
 

 

https://www.brabantzorg.eu/huizen/Paginas/nieuwehagen-shertogenbosch.aspx
http://www.brabantzorg.eu/

