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

Hoe gaat het met onze droom? 
We werken al lang aan onze droom.
Sommige mensen vinden dat het goed gaat.
Andere mensen vinden dat het niet snel genoeg kan gaan.
Allemaal hebben we gelijk. 

Dit jaar veranderen we de dagbesteding in talentenclubjes.
Dit jaar maken we het eten en drinken leuker, lekkerder en gezonder.
Dit jaar starten we met het afbreken van het oude Mikado-gebouw. 
Volgend jaar, in 2022, starten we met de bouw van de nieuwe locatie.
Over twee jaar, in 2023, gaan we verhuizen naar de nieuwe locatie.
We zijn trots dat de planning, ondanks het coronavirus, nog steeds klopt.

Vragen stellen is belangrijk
Er worden veel vragen gesteld. 
Denk aan:
-  Talentenclubjes: wat zijn dat precies?
-  Mag ik straks mee naar de nieuwe locatie?
-  Hoe ziet mijn eigen appartement er straks uit?
Vragen kun je stellen aan je DVC’er, aan de begeleider of aan de manager.
Vaak kunnen zij je vragen beantwoorden.
Soms lukt dat niet omdat het antwoord er nog niet is.
En soms vinden jullie het antwoord samen op de website.

Samen werken we aan onze droom. Jij doet toch ook mee?

Op zoek naar veelgestelde 
vragen en antwoorden? 
Ga naar www.dichterbij.nl/horst/
veelgestelde-vragen
Staat jouw vraag er niet tussen? 
Stuur dan een e-mail 
naar horst@dichterbij.nl
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Jouw appartement
 
De architect heeft het ontwerp van de appartementen klaar.
Het worden grote appartementen met veel opbergruimte. 
De appartementen krijgen grote ramen waar veel licht door komt. 
De appartementen krijgen allemaal een eigen badkamer.
Er komt veel ruimte om hulpmiddelen toe te voegen aan een appartement. 
Denk aan een tillift of aan hulpmiddelen voor in de badkamer.

Je kunt het appartement straks voor een groot gedeelte inrichten zoals jij dat wilt. 
Als je jouw appartement uitgaat kom je in een gezamenlijke ruimte.
Hier zijn je begeleiders en andere bewoners.
In de gemeenschappelijke ruimte is van alles te doen.
Je kunt zelf kiezen waar je wilt zijn: in de gemeenschappelijke ruimte 
of in je appartement. 
Zie jij jezelf hier al wonen? 

Het evenemententeam
 
In maart start het evenemententeam. 
Het evenemententeam gaat talentenclubjes oprichten.
En samen met de begeleiders leuke activiteiten organiseren.
Zo zorgen we ervoor dat jij aan de slag kunt met je talent.
En kunt doen waar je goed in bent en blij van wordt.
In het evenemententeam werken vijf mensen. 
We noemen deze vijf mensen ‘Organisatoren talentenclubjes’.



Linda Joosten is een van de organisatoren talentenclubjes. 
Linda gaat talentenclubjes organiseren die te maken hebben met eten en drinken.
Linda wil graag dat bewoners en bezoekers een zo fijn mogelijke dag hebben.
Waarbij soms ook iets nieuws wordt geprobeerd. 

Linda heeft zin om samen met jullie op zoek te gaan naar jullie talent. 
En om daarbij ook de talenten van de medewerkers in te zetten.
De andere organisatoren talentenclubjes stellen we binnenkort voor. 
Dat doen we in onze Facebookgroep ‘Nieuwe locatie Dichterbij Horst’.

Nick doet onderzoek naar eten en drinken
 
Nick woont bij Dichterbij en werkt sinds kort op De Twinkeling.
Bij De Twinkeling maakt Nick eten en drinken voor bewoners in Horst.
Nicks talenten zijn horeca, treinreizen en bijzondere lunchrooms bezoeken.
Nick zet zijn talent in door per trein lunchrooms in Nederland te bezoeken.
De dingen die hij daar leert gebruiken we voor het restaurant op de  
nieuwe locatie.

In onze Facebookgroep lees je 
meer over het onderzoek van Nick.
Ga op Facebook naar de groep 
‘Nieuwe locatie Dichterbij Horst’.



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.

Talentenclubje gezelligheid 
Een groepje enthousiaste medewerkers heeft het talentenclubje gezelligheid 
opgericht. 
Het talentenclubje is er voor bewoners en bezoekers van verschillende niveaus.
In het talentenclubje is van alles te beleven.
Je kunt er gezellig samen zijn.
Je kunt er met elkaar kletsen.
En alleen of met anderen een leuke activiteit doen. 

Je kunt in dit talentenclubje ook  
ontdekken wat je talent is. 
Wanneer meer bewoners hetzelfde  
talent hebben, kunnen we een nieuw 
talentenclubje oprichten. 

Het talentenclubje gezelligheid is op dinsdag en donderdag.
Misschien dat het talentenclubje later op meer momenten plaatsvindt.
Het talentenclubje wordt georganiseerd op de Van Bornestraat 2.
Door corona is het nu nog niet mogelijk om zomaar binnen te lopen.
Laat het even weten als je wilt aansluiten. 

Op de nieuwe locatie komt ook een talentenclubje gezelligheid.
Talentenclubjes krijgen op de nieuwe locatie niet allemaal een vaste plek.
We kijken op de nieuwe locatie welke plek het beste past bij de activiteit die  
we willen doen. 

Heb je vragen over het talentenclubje gezelligheid?
Stuur dan een e-mail naar horst@dichterbij.nl


