
 

Laatste nieuws...
... over het waarmaken van de droom in Horst.

Onze droom 
We dromen van een plek waar talent centraal staat. Want als we weten waar 
bewoners, hun familie en vrienden, bezoekers, medewerkers en buurtbewoners 
goed in zijn, dan kunnen we talent tot bloei laten komen. 

Om die droom waar te maken, creëren we samen een plek waar iedereen het 
beste uit zichzelf haalt. Waar talenten elkaar ontmoeten en we goede ideeën 
realiseren. Ons thuis in de buurt de Risselt. Jij doet toch ook mee?  

Een nieuwsbrief 
Deze nieuwsbrief is er voor bewoners, hun familie en vrienden, bezoekers, 
medewerkers en buurtbewoners. 
In de nieuwsbrief lees je de laatste ontwikkelingen van de nieuwe locatie in Horst. 
De nieuwsbrief komt uit als er nieuws is.
  
Heb je vragen of opmerkingen over het nieuws? 
Stuur dan een e-mail naar horst@dichterbij.nl



Een inspiratieruimte voor de nieuwe locatie 
In Mikado maken we een plek waar je de nieuwe locatie kunt ervaren. 
We noemen de plek een inspiratieruimte. 
De inspiratieruimte is op 18 december klaar. 
De inspiratieruimte zie je direct als je Mikado binnenkomt.
In de inspiratieruimte staat een grote boom. 
In deze boom kun je ook jouw droom voor de nieuwe locatie ophangen. 
Kom je een kijkje nemen?

Foto: MWP Houtmaatjes maakte de boom.

Een nieuwe manager 
In januari begint er een nieuwe manager in Horst. 
De nieuwe manager heet Leike Peeters. 
Leike gaat ons helpen om ideeën die er zijn te ontwikkelen. 
Vooral ideeën over gastvrijheid en talent.



Aanbellen bij 
onze buren 
Mikado ligt in een mooie buurt 
waar veel mensen wonen. 
De afgelopen weken hebben we 
bij bijna alle buren aangebeld 
om het verhaal over de nieuwe 
locatie te vertellen. 
De mensen die in de buurt 
wonen zijn blij met de ideeën. 

De mensen die in de buurt wonen hebben ook nog vragen. 
We vinden het belangrijk dat de buurtbewoners weten wat er gebeurt. 

Het goede idee van Miranda en Thijs  

Iedereen die een goed idee heeft voor de nieuwe locatie mag dat vertellen. 
Medewerkers Miranda en Thijs hebben een goed idee. 
Miranda en Thijs willen een beleefruimte maken. 
In een beleefruimte kun je genieten, dingen leren en ontspannen. 
Op onze website staat meer informatie over de beleefruimte.
Lees meer op www.dichterbij.nl/beleefruimte

Een vraag die we vaak horen: 
hoe zit het met de verhuizingen?
Helaas kunnen we verhuizen niet voorkomen. 
We doen ons uiterste best om verhuizingen goed te laten verlopen. 
Sommige mensen verhuizen binnenkort al naar een andere plek. 
Bewoners of bezoekers die binnenkort verhuizen zijn of worden  
snel bijgepraat. 



 

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 geïnspireerd  
op Taal voor allemaal.
Taal voor allemaal zorgt ervoor  
dat zoveel mogelijk mensen  
de tekst begrijpen.

Agenda 
20 december 2019
Burgemeester Ryan Palmen op bezoek

De burgemeester van Horst aan de Maas komt op bezoek. 
Hij komt luisteren naar onze ideeën en plannen.
We laten jullie weten hoe het bezoek is geweest!

13 januari 2020 van 9.00 tot 12.00 uur 
‘Een goed idee? Doe er iets mee!’

Tijdens ‘Een goed idee? Doe er iets mee!’ kun je jouw idee voor de nieuwe 
locatie presenteren.
Vraag Bas Hoogenbosch gerust naar meer informatie.
horst@dichterbij.nl is het e-mailadres van Bas.

De planning voor de nieuwe locatie
Met het waarmaken van de droom wachten we niet op de nieuwbouw.
We zijn er nu al volop mee bezig. 
Hieronder staat de planning. 
De planning kan veranderen.

Najaar 2018

ophalen
Najaar 2019

ontwikkelen
Najaar 2020

waarmaken
In 2023

leven


