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Het ontwerp van het nieuwe gebouw is klaar 
De architect heeft het ontwerp voor het nieuwe gebouw klaar. 
Het ontwerp is een tekening van hoe het gebouw eruit komt te zien.
Het ontwerp is gepresenteerd aan de stuurgroep. 
In de stuurgroep zitten mensen die keuzes maken over de nieuwe locatie. 

De stuurgroep is blij met het ontwerp.
Ze zien goede ideeën terugkomen in het ontwerp. 
Ideeën van bezoekers, bewoners, familie en vrienden. 

Veel mensen dachten mee over het nieuwe gebouw. 
Er zijn op veel manieren wensen en behoeften opgehaald, denk aan:
• 132 ‘Als je het mij vraagt’-gesprekken met bewoners en bezoekers.
• ‘Een goed idee? Doe er iets mee!’-sessies.
• Themabijeenkomsten over belangrijke onderwerpen.
• Bijeenkomsten met de gebruikersgroep. 
In de gebruikersgroep zitten mensen die gebruik gaan maken  
van de nieuwe locatie.
Samen zorgen we ervoor dat de nieuwe locatie een fijne plek  
wordt om te wonen en leven.

De stuurgroep besloot dat de architect het  
ontwerp klaar mag gaan maken voor de aannemer.
De architect start daar begin 2022 mee. 
Daarna kan de aannemer starten met de bouw.

We begrijpen dat je benieuwd bent hoe 
het nieuwe gebouw eruit komt te zien. 
Tijdens een tocht laten we het zien.
Alle informatie over de tocht vind je 
op de achterkant van deze nieuwsbrief.



Doe je mee met de talentenclubjes?
 
Op de nieuwe locatie zijn allerlei talentenclubjes.
We oefenen nu al hoe het werken met talentenclubjes gaat.
Er zijn al verschillende talentenclubjes gestart.
We hebben van twee talentenclubjes mooie foto’s verzameld.
Op de foto’s hieronder zie je wat er allemaal gebeurt 
bij een talentenclubje. 



Voorbereidingen van de bouw
 
De afgelopen tijd is er veel onderzoek gedaan op de nieuwe locatie:

• Een bodemonderzoek om te kijken of er dingen van vroeger in de grond liggen.
• Onderzoek naar waar kabels en leidingen onder de grond liggen.
• Onderzoek of er asbest in de huidige gebouwen zit.
 Asbest is een stof waar je ziek van kunt worden.

Gelukkig hebben we geen dingen van vroeger  
of asbest gevonden.
Dat is heel goed nieuws!
Stap voor stap bereiden we de sloop  
van Mikado voor.

Soms kunnen talentenclubjes niet doorgaan.
Dat komt omdat het op dat moment erg druk is in de zorg. 
Natuurlijk vinden we dat dan erg jammer. 
Samen werken we hard aan oplossingen.

Wil je ook meedoen met een talentclubje?
Laat het dan weten!
Ook als je zin hebt om te helpen bij een talentenclubje horen we dat graag.
Dit kan door een e-mail te sturen naar evenementenbureauhorst@dichterbij.nl

Welke talentenclubjes zijn er eigenlijk al allemaal?
• Bewegen
• Bootcamp
• Wandelen

• Horeca
• Eten en drinken
• Leerbelevenis

• Maatschappij
• Serviceteam
• Gezelligheid

• Muziek
•	 Creatief
• Groen 



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.

Tocht: bouwen aan talent
Kom jij het ontwerp bekijken?
7, 9 en 10 december 

We organiseren een korte wandel- en rolstoeltocht.
Tijdens de tocht zie je het ontwerp in verschillende tekeningen.
En in een filmpje waarbij het lijkt alsof je door de nieuwe locatie loopt.
Natuurlijk zorgen we ook voor wat lekkers om te eten en te drinken.
De tocht is buiten in de binnentuin van het Mikado-terrein.
En begint op de parkeerplaats aan de achterkant van de Van Bronckhorststraat.

Aanmelden voor de tocht
Tijdens de tocht houden we ons aan de coronamaatregelen.
Om te zorgen dat niet iedereen tegelijk  
komt, moeten we ons aanmelden.
Zo kunnen we ons aan de corona- 
maatregelen houden.
Het is belangrijk dat je je even aanmeldt.

Op onze Facebookpagina zetten we de  
komende tijd meer informatie over de tocht.
Houd deze pagina dus in de gaten.
Ga op Facebook naar de groep  
‘Nieuwe locatie Dichterbij Horst’.
Er volgt ook nog een uitnodiging.

Heb je vragen?
Dan kun je altijd een e-mail sturen naar  
horst@dichterbij.nl

DVC’ers en (regie)behandelaren 
7 december, van 10 uur tot 16 uur

of ga naar www.dichterbij.nl/horst/tocht

Begeleiders,	cliënten,	familie	
en vrienden van cliënten, mensen 
uit de buurt 
9 december, van 14 uur tot 20 uur
10 december, van 14 uur tot 20 uur

of ga naar www.dichterbij.nl/horst/tocht

https://datumprikker.nl/pixri3cxirm83k7d
https://datumprikker.nl/pxx8vip4x5a83vxp
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