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

Op naar een mooi 2021 
Het jaar 2020 is bijna afgelopen. 
Het was een bijzonder jaar.
Door het coronavirus moesten we veel thuisblijven.
En gingen leuke dingen niet altijd door. 

Het afgelopen jaar werkten we evengoed hard aan de nieuwe locatie: 
-  We richtten de eerste talentenclubjes op.
-  We startten met de nieuwe manier van eten en drinken.
-  De architect startte met het tekenen van het nieuwe gebouw.

Het komende jaar gaan we opnieuw vol energie aan de slag.
En willen we samen met jou onze droom verder waarmaken. 

Fijne feestdagen en tot ziens in 2021! 
Dan doe jij toch ook weer mee? 

Heb je vragen, 

opmerkingen 

of ideeën? Stuur 

dan een e-mail naar 

horst@dichterbij.nl

December 2020



Eten en drinken
Op de nieuwe locatie gaan we anders om met eten en drinken. 
We krijgen een restaurant en een keuken. 
Eten en drinken wordt gezonder, leuker en lekkerder!

In de keuken op de Twinkeling proberen we onze ideeën voor eten en drinken al uit.
Daar werken nu chefkoks die samen met bewoners koken voor een aantal woningen. 
Bewoonster Joyce vertelt er graag over: 

“Ik vind toetjes maken het leukste.
Vooral als ik dat alleen mag doen. 
Een begeleider maakt dan vaak een voorbeeld voor mij. 
Ook vind ik het leuk om eten naar woningen te brengen.
En ben ik heel goed in afwassen. 

Ik werk nu echt met gasten.
Gasten hebben aandacht nodig.
Dat ben ik nu aan het leren. 
Ik moet bijvoorbeeld het bord netjes op tafel zetten.”

Op de Twinkeling leren we wat al goed gaat en wat nog beter moet. 
Stap voor stap kunnen meer mensen genieten van ander eten en drinken.
Op de nieuwe locatie is al het eten en drinken gezonder, leuker en lekkerder!

Nieuwbouw
De architect heeft het eerste ontwerp van het nieuwe gebouw klaar.
De architect presenteerde het ontwerp aan de stuurgroep.
In de stuurgroep zitten mensen die keuzes maken over de nieuwe locatie.
De stuurgroep vindt het eerste ontwerp super mooi.
De stuurgroep ziet dat de goede ideeën terugkomen in het ontwerp.
Ze zien ook dat het ontwerp op sommige punten beter en goedkoper moet.
De architect is het ontwerp nu aan het verbeteren. 
Als het ontwerp aangepast is presenteert de architect het aan de stuurgroep.



Als de stuurgroep het ontwerp goed vindt, laten we het zien aan de
gebruikersgroep.
In de gebruikersgroep zitten cliënten, verwanten en medewerkers.
Als de gebruikersgroep het ontwerp goed vindt,
dan laten we het aan iedereen zien.

Talentenclubje muziek
Op een aantal groepen proberen we het werken met talentenclubjes uit.
Karine Ibnou Brahim-Knaapen leidt de talentenclub ‘muziek’.
Karine is erg enthousiast en deelt graag haar ervaring.
Karine zegt: “We doen veel verschillende dingen met muziek.
Vaak pak ik mijn keyboard en zingen we een liedje.
Of we zingen samen met Elvis of K3.
Soms zijn we aan het swingen.
En soms genieten we van rustige klanken.
We doen precies wat op dat moment samen fijn voelt.

Er zijn veel leuke dingen aan het 
werken met een talentenclubje:
- Mensen mogen zelf kiezen of  
een clubje bij hen past.
- De clubjes zijn klein, daardoor  
kan ik iedereen aandacht geven.
- We hebben veel tijd om nieuwe 
dingen uit te proberen.

Ik geniet als ik zie dat iemand 
geraakt wordt door muziek.
Muziek is belangrijk.
Het maakt iets in mensen los.
Nu kan ik muziek nog meer 
gebruiken in mijn werk.
Daar word ik heel blij van!”



 

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.

Webinar terugkijken 
In november vertelden we bewoners, familie en vrienden van bewoners  
en medewerkers hoe het met onze droom gaat:
-  Hoe het gaat met onze nieuwe manier van leven.
-  Hoe het gaat met het nieuwe gebouw. 
Door corona konden we elkaar niet in het echt ontmoeten.
Daarom organiseerden we een webinar. 
Een webinar is een bijeenkomst via internet.
Meer dan 100 mensen namen deel aan het webinar.

     Heb je het webinar en alle vragen en antwoorden gemist? 
     Ga dan naar www.dichterbij.nl/horst/webinar en bekijk alle informatie.

Leike beantwoordt veel gestelde vragen
We vinden het fijn als mensen vragen 
stellen over de nieuwe locatie.
We hoorden vaak vragen over:
-  Eten en drinken. 
-  De nieuwe talentenclubjes.
Leike Peeters beantwoordt de vragen 
in korte filmpjes.

     Benieuwd naar de antwoorden op veel gestelde vragen?
     Ga dan naar www.dichterbij.nl/horst/vragen en bekijk de filmpjes.


