
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Opaallaan oktober 2022  
  
Beste bewoner, 

  
We hebben jou in de nieuwsbrief van september geïnformeerd over de komende 

bewonersbijeenkomst en daarop aansluitend over bezoekrondes door Duwo aan de verschillende 

torens. Helaas is er vertraging ontstaan in het renovatieplan. 

  
Daardoor is de datum voor de bijeenkomst gewijzigd. Zet vast in je agenda: 
De bewonersavond vindt plaats op 8 december van 19.00 uur tot 20.00 uur in de 

beheerdersruimte van Toren 10. 

  
We nodigen voor deze bijeenkomst alleen de bewoners uit van gebouwen die gerenoveerd zullen 

worden. Het gaat om de torens 1, 8 en 10. In deze volgorde wordt ook het werk uitgevoerd.  
Albertien en Jolien van Duwo zullen de bewoners van Toren 1 op 12 december tussen 16.00 uur en 

19.00 uur bezoeken om het renovatieplan toe te lichten en instemming te vragen. 
De bezoekrondes aan de andere torens volgen op een later moment. Daarover ontvang je nog bericht 

van Duwo.  

  
Fijn als je 8 december komt! Tot dan. 

  
Met vriendelijke groet, 
Stichting Duwo 

  

  

  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Newsletter Opaallaan October 2022  

  
Dear resident, 

  
Last September, we informed you in our newsletter about the upcoming residents' meeting and 

following visit by Duwo to tower 1. Unfortunately, there has been a delay in the renovation plan. 

  
As a result, the date for the meeting has been changed. Please mark it in your agenda: 
The residents' evening will take place on December 8 from 7:00 p.m. to 8:00 p.m. in the 

caretaker’s room of tower 10. 

  
We invite for this meeting only the residents of buildings that will be renovated. These are towers 1, 8 

and 10. The work will also be carried out in this order.  
Albertien and Jolien from Duwo will visit the residents of tower 1 on December 12 between 4 p.m. 

and 7 p.m. to explain the renovation plan and ask for consent. 
The visits to the other towers will follow at a later date. You will receive more information about that 

from Duwo.  

  
We are looking forward to your visit on December 8!. 

  



Kind regards, 
Stichting Duwo 

 
 


