
 

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

Lekker in je vel 
Dit jaar staat in het teken van het waarmaken van onze droom. 
En dat merken we. Op veel plekken begint de dag er al anders uit te zien. 
En met de verhuizing naar de Twinkeling wordt er plaats gemaakt voor  
de nieuwbouw. 

Ondertussen vergeten we niet wat het allerbelangrijkste is; 
een zo fijn en gewoon mogelijk leven. Zodat jij lekker in je vel zit!
Omdat we met zo veel dingen tegelijk bezig zijn, vraagt dat veel van ons allemaal. 
Van bewoners, van familie en vrienden, van bezoekers voor dagbesteding, van 
medewerkers en van de buurt. 

Meestal snappen we goed waarom alle dingen belangrijk zijn. 
En soms lijkt het ook even een grote chaos. En dat mag. 
Want we weten dat die chaos nodig is om onze droom waar te maken. 
Om een plek te creëren waar iedereen het beste uit zichzelf haalt. 
Waar talenten elkaar ontmoeten en we thuis zijn in de buurt de Risselt. 

Zullen we elkaar dit jaar eens een extra complimentje geven? 
En met elkaar blijven praten over wat we spannend vinden? 
Zo blijven we allemaal lekker in ons vel zitten!



Hoe het gaat met onze droom 
In de eerste fase van het project haalden we veel goede ideeën op. 
Nu we in de tweede fase zitten, zijn we die ideeën aan het uitwerken en 
uitproberen. We noemen dat ‘Ontwikkelen’.

Ideeën ontwikkelen we om te bepalen hoe de nieuwe locatie eruit komt te zien.
De meeste ideeën stellen namelijk voorwaarden aan het gebouw.
De mensen die nu aan de slag zijn met de goede ideeën, leveren de komende 
tijd hun wensen en eisen aan voor de architect.
Als de architect aan de slag gaat, horen jullie dat via deze nieuwsbrief.

Ben je benieuwd welke ideeën we nu ontwikkelen? 
Lees dan meer op: www.dichterbij.nl/horst/ontwikkelen

Het goede idee van Karine en Elisa
 
Iedereen die een idee heeft voor de nieuwe locatie mag dat vertellen.
Medewerkers Karine Ibnou Brahim-Knaapen (foto) en Elisa Billy hebben een 
goed idee.

Ze willen bewoners meer in aanraking laten komen 
met muziek.
Muziek laten luisteren, ervaren en erop bewegen.
Dat is voor heel veel dingen goed.
Karine en Elisa zijn hun idee nu aan het uitwerken 
en uitproberen.

Lees meer over het idee op  
www.dichterbij.nl/goede-ideeen
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Inspiratieruimte 
Heb je de nieuwe inspiratieruimte in 
Mikado al gezien? 
De inspiratieruimte zie je direct als je 
Mikado binnenkomt.
Je vindt hier informatie en goede ideeën 
over de nieuwe locatie.
Als je wilt kun je jouw droom voor de 
nieuwe locatie in de boom hangen. 
Kom vooral een kijkje nemen! 

Familie en vrienden de Twinkeling bijgepraat  
Familieleden en vrienden van bewoners op de Twinkeling wilden graag 
bijgepraat worden over alle ontwikkelingen.
De projectleiders sloten daarom een keer aan bij een ouderavond.
De projectleiders vertelden de aanwezigen hoe het staat met onze droom.
De familieleden en vrienden waren erg nieuwsgierig en stelden veel vragen.
De projectleiders probeerden de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Wil jij ook bijgepraat worden over het project?
Vraag de DVC’ers dan gerust naar meer informatie.
Zij weten de projectleiders ook goed te vinden, mocht dat nodig zijn.



 

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 
‘Een goed idee? Doe er iets mee!’
Presenteer jouw idee voor de nieuwe locatie op:
•  5 maart 2020 om 13.30 uur
•  8 april 2020 om 19.00 uur
•  8 mei 2020 om 13.30 uur

Vraag Bas Hoogenbosch gerust naar meer informatie. 
horst@dichterbij.nl is het e-mailadres van Bas.

Onderdeel van de buurt en het dorp 
We vinden het belangrijk dat de nieuwe locatie echt bij de buurt en het dorp 
hoort.
We hebben graag contact met de omgeving en doen graag dingen samen. 
De komende periode gaan we hier verder mee aan de slag.
Heb jij daar al een goed idee voor? 
Meld je dan aan voor ‘Een goed idee? Doe er iets mee!’.
Of stuur een e-mail naar horst@dichterbij.nl

Deze nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is er voor bewoners, hun familie en vrienden, bezoekers, 
medewerkers en buurtbewoners. 
Heb je vragen, opmerkingen of ideeën? 
Stuur dan een e-mail naar horst@dichterbij.nl


