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

Halen we de planning van de nieuwe locatie? 
Sommige ontwikkelingen gaan langzamer dan verwacht.
Andere ontwikkelingen gaan sneller dan verwacht.
De planning voor de verhuizing is nog steeds hetzelfde.
Over twee jaar, in 2023, verhuizen we naar de nieuwe locatie!

In de binnenzijde van deze nieuwsbrief vind je de gehele planning.
Hang de planning op zodat je weet wat er gaat gebeuren.
Super handig!

   Praat mee via Facebook
Via Facebook houden we je op de hoogte van het laatste nieuws.
Via Facebook kun je meepraten over alle ontwikkelingen. 
Daarom nodigen we je uit om lid te worden van de Facebookgroep.
Ga hiervoor naar www.facebook.com/groups/NieuweLocatieHorst
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Nieuw talentenclubje:  
het leerbelevenis-clubje 
In het leerbelevenis-clubje zijn we 8 weken bezig met een onderwerp. 
Het clubje is bedoeld voor onze bewoners en bezoekers met een ernstig 
meervoudige beperking. 
Ze leren en beleven van alles in het clubje. 

Op dit moment zijn we bijvoorbeeld  
bezig met de activiteit ‘soep koken’.
De bewoners en bezoekers horen het 
geluid van de pannen.
Ze voelen de materialen en ingrediënten 
waarmee we de soep maken. 
En ze horen het pruttelen van de soep. 
Ze ruiken de geuren van alles wat in de 
soep zit.
En proeven natuurlijk de lekkere soep  
die we samen maken. 

Het clubje vindt iedere vrijdagochtend plaats.
Het begint om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur. 
Wil je meer informatie over het leerbelevenis-clubje?
Stuur dan een e-mail naar evenementenbureauhorst@dichterbij.nl 

Vrijwilligers gezocht 
We kunnen soms best wat hulp gebruiken om onze droom waar te maken.
We zoeken dan ook een aantal vrijwilligers.
Bijvoorbeeld vrijwilligers die helpen bij het verzorgen van onze dierenweide.
Of vrijwilligers die samen met de bewoners een leuke activiteit doen.

Het zou super zijn als jij vrijwilliger wilt worden.
Laat ons gerust weten waar jij goed in bent en blij van wordt.
Stuur een e-mail naar horst@dichterbij.nl



5 jaar werken we aan het waarmaken van onze droom.
Op deze 3 pagina’s vind je de gehele planning.
Op de 1e en 2e pagina staat de tijdlijn in beeld gebracht.
Op de 3e pagina lees je meer informatie over de losse stappen.
Dit is de planning zoals we die nu, juni 2021, voor ons zien.
De planning kan wijzigen.
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STAP 4: LEVEN
In 2023 is het zo ver!
Jouw wensen en dromen 
komen terug in je woning 
en in het nieuwe gebouw.
Je woont en/of werkt  
op een plek waar jouw 
talent tot bloei komt!

Najaar 2021

STAP 3: WAARMAKEN
We gaan de ontwikkelde ideeën uit stap 2 zo goed mogelijk 
waarmaken. 
Daarnaast gaan we het oude Mikado-gebouw slopen en de 
nieuwe locatie bouwen.

Najaar 2019

STAP 2: ONTWIKKELEN
Met alle goede ideeën die we in stap 1 hebben opgehaald, 
zijn we nu aan de slag.
We werken ze uit én proberen ze uit.
Zo bereiden we ons goed voor op de nieuwe locatie.

Najaar 2018

STAP 1: OPHALEN
Om onze gezamenlijke droom vorm  
te geven zijn er veel goede ideeën 
opgehaald. 

NU



 STAP 1
NAJAAR 2018 - NAJAAR 2019
Veel goede ideeën opgehaald voor de nieuwe 
locatie
- 132 bewoners en bezoekers voor dag- 

besteding vertelden hun ideeën voor de 
toekomst.

- In 5 bijeenkomsten dachten bewoners, 
familie en vrienden van bewoners en 
medewerkers samen na over de toekomst.

- Via ‘Een goed idee? Doe er iets mee!’ vroeg 
Dichterbij iedereen met een goed idee om 
dat idee te presenteren. 

 Dat leverde veel goede ideeën op.
 

Goede ideeën verzameld in een document 
met eisen en wensen voor het nieuwe 
gebouw
Dat document heet het programma van eisen.
We gaven het document aan de architect.
Zo zorgen we ervoor dat hij een gebouw 
ontwerpt waar wij onze droom in kunnen 
waarmaken.

 STAP 3
NAJAAR 2021 - 2023
Maken definitief ontwerp
Van augustus tot en met december wordt  
het ontwerp verder uitgewerkt.
Eind 2021 is het ontwerp definitief. 

Voorbereiden van de bouw
Het ontwerp is definitief. We kunnen starten 
met slopen en bereiden de nieuwbouw voor.

De aannemer bouwt het nieuwe gebouw

 STAP 4
VANAF 2023
In 2023 is het zo ver!
Jouw wensen en dromen komen terug in  
je woning en in het nieuwe gebouw.
Je woont en/of werkt op een plek waar  
jouw talent tot bloei komt!

 STAP 2
NAJAAR 2019 - NAJAAR 2021
De eerste talentenclubjes gestart:  
muziek, bewegen en gezelligheid
Op de nieuwe locatie kan iedereen die dat  
wil, werken aan zijn of haar talent. 
Dat kan straks ook in de avond en in het 
weekend. 
Om dat waar te maken, veranderen we de 
dagbesteding in talentenclubjes. 
De eerste talentenclubjes zijn gestart;
voor muziek, bewegen en gezelligheid.

Start evenemententeam
Het evenemententeam zorgt ervoor dat jij  
aan de slag kunt met jouw talent.
Zij richten de talentenclubjes op en 
organiseren, samen met de begeleiders,  
leuke activiteiten.

Gestart met koken voor 6 teams in de 
Twinkeling: eten en drinken wordt gezonder, 
leuker en lekkerder
Het eten en drinken wordt op de nieuwe
locatie echt anders.
Je kunt straks kiezen wat je eet, waar je eet  
en met wie je eet.
Vanuit de tijdelijke keuken in de Twinkeling 
proberen we dat al uit.
Daar verzorgen twee koks iedere dag
verschillende verse maaltijden.

Aan de slag met gastvrijheid:  
start horecateam
Op de nieuwe locatie vinden het we het 
belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. 

Daarom starten we een horecateam op.
In het horecateam zitten bewoners en 
medewerkers met talent voor ‘helpen’.
Samen zorgen we ervoor dat het straks een 
feest wordt op de nieuwe locatie!

Goede ideeën voor ICT en technologie 
proberen we uit 
Technologie kan ons helpen om zelf keuzes  
te maken. 
Denk aan keuzes voor eten en drinken,  
de talentenclubjes of de behandeling.
Zodat we zo gewoon en vrij mogelijk kunnen 
leven op de nieuwe locatie.
We werken goede ideeën voor technologie  
uit én proberen ze uit.

‘Een goed idee? Doe er iets mee!’ gaat door!
In Stap 1 zijn er veel goede ideeën 
gepresenteerd. 
Omdat iedereen dat zo waardevol vond,  
gaan we daarmee door.
Heb jij ook een goed idee voor de nieuwe 
locatie?
Vertel het dan tijdens een ‘Een goed idee? 
Doe er iets mee!’-sessie.

We maken contact met de buurt 
We vinden het belangrijk om gewoon 
onderdeel van de buurt te zijn.
Daarom zoeken we actief contact met onze 
buren uit de wijk De Risselt. 
Zo hopen we dat we iets voor elkaar 
kunnen betekenen. 

De architect tekende het eerste ontwerp  
van het nieuwe gebouw
Dat deed hij samen met de gebruikersgroep.
In de gebruikersgroep zitten cliënten, 
verwanten en medewerkers.

Door het coronavirus werd alles anders
De uitvoering van de plannen voor de nieuwe 
locatie lag tijdelijk stil.
Gelukkig konden we in de zomer weer vol 
energie aan de slag.

Het eerste ontwerp was nog niet optimaal
Daardoor ontstond vertraging. 
We besloten dat de architect het ontwerp  
met het bouwteam zou gaan verbeteren. 
In het bouwteam zit ook de aannemer die  
het gebouw gaat realiseren.

We kozen de aannemer: Smeets Bouw
De aannemer is degene die alles voor het 
nieuwe gebouw regelt.
Hij zorgt er samen met zijn collega’s voor  
dat het nieuwe gebouw er in 2023 staat.

Klaarmaken voorlopig ontwerp 
In juni en juli maakt de aannemer het eerste 
ontwerp van het gebouw klaar.
De aannemer doet dat in overleg met de 
gebruikersgroep.

 Als duidelijk is wanneer  
we gaan slopen, wanneer  
de eerste steen wordt  
gelegd of wanneer je  
keuzes kunt maken voor  
de inrichting van je nieuwe 
thuis, dan laten we het 
weten. 

 Heb je vragen? 
- Stel ze gerust aan je DVC’er  

of begeleider
- Vind antwoorden op  

www.dichterbij.nl/horst/
veelgestelde-vragen



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.

Talenten-festival
Samen bouwen aan talent

Reserveer in je agenda: 23, 24 en 25 juli

We hebben leuk nieuws!
Op 23, 24 en 25 juli vindt er een evenement plaats. 
Het evenement heet ‘Talenten-festival’.
Het evenement vindt plaats in de binnentuin van Mikado. 
Het is speciaal voor bewoners en hun verwanten.
Tijdens het evenement ervaar je hoe leuk het is om aan talent te werken.
En krijg je meer informatie over het gebouw. 
Je kunt er zelfs via een filmpje doorheen lopen. 

Tijdens het evenement organiseren we leuke activiteiten.
Denk aan een festivalproeverij met lekker eten en drinken.
Of aan een wedstrijdje kruiwagen rijden. 

Zet de datum alvast in je agenda.
Binnenkort maken we meer bekend over het festival.
Voor de buurt organiseren we een apart programma.
Meer informatie daarover volgt ook nog.


