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Aangepaste tekeningen 
In de afgelopen maanden praatten we veel met de gemeente en met  
een aantal buren.
De gemeente en de buren hadden nog een aantal ideeën om de buitenkant  
van gebouw B aan te passen.
Gebouw B is het gebouw aan de Van Bronckhorststraat en de  
Van Blitterswijckstraat.
We hebben de ideeën verwerkt in de tekeningen.
Zo krijgt het gebouw meer kleur en komt er meer verschil in de ramen. 
De aangepaste tekeningen zie je hieronder en op de website.
Kijk maar eens op www.dichterbij.nl/horst/ontwerp

Dit is de aangepaste tekening van gebouw B

Dit is een tekening van gebouw A



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.

In gesprek over de nieuwe locatie  
We werken natuurlijk nog steeds hard aan de nieuwe locatie. 
Binnenkort praten we bewoners, hun familie en vrienden en medewerkers bij.
Dan vertellen we wat we de afgelopen tijd hebben gedaan.
En vertellen we wat er de komende maanden op de planning staat. 
Binnenkort volgt hier meer informatie over.

Voor buren die interesse hebben, organiseren we ook een bijeenkomst.
Daar ontvangen ze een aparte brief over die ze bij deze nieuwsbrief ontvangen. 

Zomerfeestweken
De zomerfeestweken zijn nog in volle gang.
De afgelopen weken vonden er veel leuke activiteiten plaats.
Er was een optreden van een troubadour.
We hadden ook een leuke zomerbingo.
En we genoten van een echte verwenmiddag.
De zomerfeestweken duren nog tot en met 11 september. 

Het is fantastisch dat zo veel mensen meedoen en deden. 
Wat een enthousiasme! 


