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Op weg naar de nieuwe locatie 
Samen dromen we van een plek waar talent centraal staat.
We willen een plek waar iedereen het beste uit zichzelf haalt. 
En doet waar hij of zij goed in is en blij van wordt. 

De afgelopen tijd hebben we een aantal stappen gezet op weg naar onze droom. 
We hebben de tekeningen van de nieuwe locatie gedeeld.
En zijn gestart met de sloop.

Het is belangrijk dat we onze droom niet uit het oog verliezen.
Op onze website staan filmpjes waarin we onze droom uitleggen.
Kijk eens op www.dichterbij.nl/horst

In gesprek met de buurt en de gemeente  
De afgelopen tijd hebben we een aantal keer met de buurt gepraat.
Bijvoorbeeld over de tekeningen van de nieuwe locatie. 

Nu kijkt de gemeente naar
de tekeningen en onze plannen.
De gemeente vertelt ons dan of 
ze de plannen goed vinden. 
En of we onze nieuwe locatie op 
deze manier mogen bouwen.



Sloop en afscheid van Mikado 
 
Onze nieuwe locatie komt op de plek waar nu het Mikado-terrein is. 
Voordat we gaan bouwen moet er dus eerst worden gesloopt.
Hier is de afgelopen tijd hard aan gewerkt. 
Super leuk dat bewoners ons hierbij hebben geholpen.
Hieronder zie je een aantal foto’s van de sloop. 



Kom een kijkje nemen 
 
We hebben een podium gemaakt.
Vanaf dit podium kun je goed kijken naar hoe het terrein er nu uitziet. 
Het ziet er heel anders uit nu veel gebouwen zijn gesloopt. 
Het podium blijft de komende tijd staan.
Zo kun je er straks ook op kijken naar de bouw. 

Je vindt het podium aan de Van Blitterswijckstraat.
Kom gerust een kijkje nemen.
Bewoners hebben een hesje gekregen.
Dit hesje kun je aantrekken als je komt kijken. 
Zo kunnen de bouwers extra rekening houden met jouw veiligheid.



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.

Evenementenbureau op bezoek
In de talentenclubjes doen we waar we goed in zijn en blij van worden.
Hierbij kijken we ook naar wat de wensen van begeleiders zijn. 
We willen dat iedereen een fijne dag heeft. 
Ons eigen evenementenbureau organiseert deze talentenclubjes.
Binnenkort komen ze langs op de groepen om de medewerkers bij te praten. 

Als je een vraag over de talentenclubjes hebt, mag je die natuurlijk altijd stellen.
Dat kan door een e-mail te sturen naar horst@dichterbij.nl
Op onze website beantwoorden we vragen over de talentenclubjes.
Kijk eens op: www.dichterbij.nl/horst/veelgestelde-vragen

Open dag talentenclubjes
Op zaterdag 23 april was het open dag bij de talentenclubjes. 
Bij ieder clubje kon je een activiteit doen en kreeg je uitleg over het clubje. 
Zo was er bijvoorbeeld een springkussen en kon je visjes vangen.
Ook kon je buiten sporten en muziek maken met instrumenten.
Buiten werden er wafels gebakken. 

Ook kon je in de units (de tijdelijke huisjes) kijken. 
Tot het nieuwe gebouw klaar is vinden 
daar de talentenclubjes plaats. 
Het ziet er al erg gezellig uit!
Als verrassing kwam Troubadour Math optreden. 
Hij maakte er echt een feestje van! 
Kom jij ook snel een kijkje nemen?


