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Een fijne zomervakantie gewenst! 
De afgelopen maanden hebben we belangrijke stappen gezet.
Samen zijn we op weg naar de nieuwe locatie. 
Zo is het oude Mikado-gebouw gesloopt.
En worden er leuke evenementen georganiseerd. 
Ook zijn en blijven we met de gemeente in gesprek over onze plannen. 
De gemeente beslist namelijk of ze onze plannen goed vinden.  

We wensen iedereen een mooie zonnige periode toe!

Een leuk programma voor bewoners 
in de zomer  

In de zomer organiseren we leuke activiteiten voor bewoners van 
de nieuwe locatie. 
De activiteiten vervangen de talentenclubjes.
Alle bewoners zijn natuurlijk van harte welkom.
De activiteiten worden nu voorbereid.
Later komt hier meer informatie over.
Je kunt ook de Facebookpagina in de gaten houden.
Ga op Facebook naar de groep ‘Nieuwe locatie Dichterbij Horst’. 



Bericht van Jocko  
 
Projectleider Jocko heeft een ongeluk gehad.
Het gaat inmiddels weer goed met hem.
Hij heeft een bericht geschreven.
Daarin schrijft hij dat hij nu niet meer voor het project zal werken.

Beste allemaal,

Op 4 maart heb ik een fors ongeluk gehad. 

Als voetganger ben ik aangereden door een auto. 

Na dit ongeluk heb ik in het ziekenhuis gelegen. 

Ook heb ik een tijd in een revalidatiekliniek gewerkt aan mijn herstel. 

Nu ben ik gelukkig weer thuis en ook weer een beetje aan het werk.

Ondanks dat het best goed gaat, ben ik nog niet helemaal hersteld. 

Dat zal ook nog even duren. 

Voor mijn herstel is het belangrijk dat ik nog rustig aan doe. 

Daarom hebben we keuzes moeten maken voor mijn werk.

We besloten dat ik nu niet terug zal keren als projectleider bij de 

nieuwe locatie. 

Mijn werkzaamheden worden door anderen opgepakt. 

Vragen kunnen altijd gesteld worden aan de begeleiding, DVC’ers of

via horst@dichterbij.nl. 

Op de achtergrond blijf ik het project volgen.

Waar nodig kan ik in de toekomst 

weer wat betekenen. 

Ik wil jullie allemaal hartelijk danken. 

Zowel voor de samenwerking als voor 

het vertrouwen. 

Tot ziens!

Jocko Wittenaar 



Een zo fijn mogelijk leven
Luuk gaat straks op de nieuwe locatie wonen. 
Hij woont nu op de Twinkeling. 
En heeft daar zijn eigen woning. 

Luuks woning op de Twinkeling is opnieuw ingericht.
Nu vindt hij het daar veel fijner.
Hij kan er lekker uitrusten en chillen. 
Dit is een mooi voorbeeld van hoe we het op de nieuwe locatie ook willen.
We willen iedereen een zo fijn mogelijk leven bieden.

Benieuwd naar het verhaal van Luuk?
Lees het op: www.dichterbij.nl/verhaal-luuk



In Horst dromen we van een nieuw  
thuis in de buurt de Risselt waar talent  
tot bloei komt.  
Blijf op de hoogte van hoe we deze  
droom waarmaken,  
kijk op www.dichterbij.nl/horst

De nieuwsbrief is geschreven  
in Taal voor allemaal.
Taal voor allemaal zorgt ervoor  
dat zoveel mogelijk mensen  
de tekst begrijpen.

Blijf op de hoogte
Er is veel informatie over de nieuwe locatie. 
De meeste informatie vind je op de website van Dichterbij.
Daar leggen we bijvoorbeeld uit wat onze droom is voor de nieuwe locatie.
En hoe het leven op de nieuwe locatie eruit komt te zien. 
Ook vind je er tekeningen van de nieuwe locatie. 

Op de website vind je teksten, geschreven verhalen en filmpjes.
Neem er eens een kijkje.
Dat kan via www.dichterbij.nl/horst

Natuurlijk mag je ons ook altijd een vraag stellen.
Dat kan via het e-mailadres horst@dichterbij.nl.


