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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:(NA DE) VERHUIZING

VAN ALLES
EN NOG WAT

VRAGEN?

INRICHTING

Voor je ligt of staat de derde nieuwsbrief over H10, de nieuwe centrale
locatie voor Participatie en Werk van de RIBW Nĳmegen & Rivierenland.
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.

In de vorige nieuwsbrief
stond dat alle ruimtes binnen
H10 namen zullen krĳgen van
planten. Dit weten we nog
niet. Het is zo dat eerst de
naam voor het pand wordt
gekozen en vanuit daar
worden de namen voor de
ruimtes gekozen.

(Zie pagina 2 van de
nieuwsbrief)

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.

• We zoeken nog steeds hulp voor de projectgroep
verhuizing. Heb je interesse om hier aan deel te nemen stuur
een mail naar : K.t.Voorde@ribw-nr.nl

• Is het mogelĳk om creatieve kunstwerken tentoon te stellen
als decoratie/aankleding?
We willen H10 vooral laten richten door werk van deelnemers
van de RIBW. Heb je hier ideeën over of wil je hier meer over
weten? Neem dan contact op met projectgroep inrichting
B.Mooren@ribw-nr.nl of M.M.v.Megen@ribw-nr.nl.
Wanneer de aannemer H10 heeft opgeleverd kan er alvast een
start gemaakt worden met de inrichting van de verschillende
ruimtes. Neem hiervoor contact op met de bovenstaande
contactpersonen.
De bar van eten en drinken is geplaatst en er zĳn al mensen
begonnen met schilderen! Het begint er allemaal super mooi uit
te zien.

• Wat doen we met de tuin & de rokersruimten?
De tuin wordt in het voorjaar aangepakt. Hiervoor zullen we de
tuinclub vragen om mee te helpen. Wil je hier aan mee helpen
laat het dan weten aan de projectgroep inrichting. Er zullen twee
rokersplekken komen. 1 op het dakterras en 1 achter het pand.

• Waar komt de creatieve ruimte? Waar komen de wc’s?
Zie hier onder de plattegrond van H10 in deze nieuwbrief

WELKOM BĲ DE DERDE NIEUWSBRIEF
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In een nieuw pand met veel nieuwe nieuwe mensen kan het niet anders
dan dat zaken anders gaan dan dat we gewend zĳn. Het fijn om hier hier
regelmatig met elkaar bĳ stil te staan.
Hiervoor organiseren wĳ een wekelĳks koffiemoment. Dit is elke
dinsdag van 13:00 tot 14:00 uur in de algemene ontmoetingsruimte.
De eerste bĳeenkomst is op 14 januari.
Ben je nieuwsgierig, heb je een idee, loop je ergens tegenaan? Kom
gezellig langs en deel het met elkaar. Tot dan!
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HOOFDPĲNRUBRIEK

XXX

• Mag men gratis parkeren?
Naast de Toyotagarage is een ruime
parkeerplaats waar je gratis kan parkeren?

• Zĳn er computers voor deelnemers van
H10 beschikbaar?
Er gaan computers voor deelnemers van H10
komen. Hoe en waar zullen we in overleg
doen met WebWerk en ICT. Wil je op H10
hierbĳ ondersteunen of meedenken?
Laat het ons weten.

Komt er een ’t feestpodium of
"evenementenplein"?

In de ontmoetingsruimte is er straks de
mogelĳkheid om feesten, thema-avonden of
open podia-avonden te organiseren. Voor de
apparatuur gaan eerst inventariseren wat er nu
op de verschillende locaties aanwezig is.

Hierna zullen gaan we kĳken wat er dan nog
mist en mogelĳk aangeschaft dient te worden.
Mogelĳk kan Hout en Meubel het podium
maken.

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

FEESTRUBRIEK
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Onlangs hebben we in de
projectgroep communicatie
vanuit de ruim 50 inzendingen
6 namen gekozen voor het
nieuwe Pand. Deze zĳn door-
gestuurd naar het
managementteam. Dat neemt
de uiteindelĳke beslissing.

Hiernaast kun je de inzen-
dingen zien. De omcirkelde
namen kregen de meeste
stemmen en zĳn dus
doorgestuurd.

DE NAAM (EN HOE HET DAAR MEE STAAT...)



PLATTEGROND H10
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Hieronder zie je een vereenvoudigde plattegrond van H10.
Logistiek en meer staat er niet op. dat zit in een vleugel aan ons gebouw.
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