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Wil jĳ de H10 nieuwsbrief
automatisch in je mailbox?

Ga dan naar www.htien.nl
en geef je op!

Of scan
deze code
om naar de
site tegaan:

VERBOUWING Voortgang afgelopen 2 weken

Wie Wat Wanneer

(wat staat vast en wat (nog) niet)

VERHUIZING

VRAGEN?

INRICHTING EN AANKLEDING

Het gebouw is leeg en de verbouwing schiet al aardig op.
Kĳk op www.htien.nl voor de laatste foto’s. Door de wanden die zĳn gezet
wordt de vorm al goed zichtbaar.
Onze eigen fotostudio neemt regelmatig een kĳkje en doet verslag:

Voor je ligt of staat de eerste nieuwsbrief over H10, de nieuwe centrale
locatie voor Participatie en Werk van de RIBW Nĳmegen & Rivierenland.
In deze tweewekelĳks nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de
verbouwing, aankleding, verhuizing en inrichting van ons nieuwe gebouw.

Op de gekoppelde site www.htien.nl kun je ook de laatste verbouwings-
foto’s zien en een lĳst met veelgestelde vragen bekĳken. En als je een
vraag hebt kun je hem daar natuurlĳk stellen.

Eerste week van oktober Laatste week van oktober

De definitieve planning is nog niet
bekend. De verbouwing loopt
voorspoedig en het ziet er naar uit
dat we half december al een start
kunnen maken. We hopen in de
volgende nieuwsbrief de
definitieve planning kenbaar te
kunnen maken.

We streven ernaar om zo min
mogelĳk ‘opslag’ mee te nemen.

Op de site www.htien.nl
staan steeds meer
antwoorden op veelgestelde
vragen over H10.

Heb je zelf een vraag?
Stuur die dan naar

H10.vragen@ribw-nr.nl

en je kĳgt snel een antwoord.

• Er is een mooie bar gekocht van een café.
Die wordt in de ontmoetingsruimte geplaatst.

• H10 wordt zoveel mogelĳk met bestaande meubels ingericht. Bĳ
Hout & Meubel worden aanvullend meubels op maat gemaakt.

• Door het gehele gebouw zullen producten van de verschillende
projecten van de RIBW worden opgehangen.

• De kleur voor de vloer wordt bruin/grĳs, en de kleur van de
wanden wordt gebroken wit.

• Op 1 grote muur komt een hele grote mooie foto te hangen.

• Er komt een stilte-ruimte.

WELKOM BĲ DE EERSTE NIEUWSBRIEF
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HOOFDPĲN RUBRIEK

Wat gaat er allemaal goed, waar kĳken we naar uit...FEESTRUBRIEK

Hoe kom ik daar?

• Er zĳn twee bushaltes in de buurt. Er is genoeg parkeerruimte
en ook met de fiets is H10 goed te bereiken.
Op www.htien.nl zullen we de bushaltes laten zien.

Het is spannend om ’s avonds alleen naar de bushalte te
moeten lopen!

• Het is belangrĳk om dit bespreekbaar te houden en hulp te
vragen als je dit spannend vind.
Er zĳn verschillende mogelĳkheden om dit probleem op te
lossen:

▪ Elkaar ondersteunen, in groepjes naar de bushalte te lopen.
Begeleiding loopt met je mee.
Samen naar huis fietsen.

Er zĳn geen winkels in de buurt

• Er zĳn inderdaad niet zoveel winkels in de buurt zoals we dat nu
gewend zĳn. Winkel centrum Hatert is op een kwartier lopen
van H10.

Hoe druk wordt het in het
gebouw?

We denken dat er maxi-
maal 50 mensen tegelĳk
binnen kunnen zĳn,
(cliënten en medewerkers).

Dat zal niet elke dag/
dagdeel het geval zĳn.

Voor H10 zĳn we op zoek naar een nieuwe naam en wĳ willen
graag aan jullie vragen om mee te denken.

Er is al een aantal ideeën:

RIBW- HOOP (herstel ontmoeting ontwikkeling en participatie)
RIBW- TOKO 10
RIBW- H10

Er zit een aantal voorwaarden aan het verzinnen van de
naam:

• De communicatiecommissie selecteert 5 namen uit de
inzendingen, en sturen die door naar het MT. Het MT neemt
de eindbeslissing.

• We plaatsen altĳd ‘RIBW’ voor de naam.

Daarnaast heb ik de volgende tips:

• Wees origineel
• Bedenk een naam die makkelĳk uit te spreken is
• Maak de naam niet te lang
• Let op taal en cultuur; zorg ervoor dat de naam voor niet

Nederlandssprekenden geen rare associatie geeft
• Kies een naam die je voor een langere tĳd kunt gebruiken
• Gebruik liever geen afkortingen
• Gebruik geen eigennamen
• Check of de naam niet al gebruikt wordt door andere

organisaties in de regio
Stuur voor 22 november je naam en je voorstel naar
H10.vragen@ribw-nr.nl en leest het resultaat in 1 van de komende nieuwsbrieven.

De verbouwing verloopt
voorspoedig en volgens
planning. De werkgroepen
zĳn enthousiast aan de
gang.
We zoeken nog wel
versterking voor de
werkgroep verhuizing!
(deze groep gaat vooral om
de logistieke,
organisatorische en
planningsactiviteiten.
M.a.w. je hoeft niet te
sjouwen als dat je niet ligt).

Geef je op via:

K.t.voorde@ribw-nr.nl

(wat speelt er, waar maakt men zich zorgen over..)

OVERIGE VRAGEN ?
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