NiEUWSBRiEF
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van het onderzoek betreffende
Stichting Dorpshuis De Stek
Beste inwoner(s) van Landhorst,
In de tweede week van maart heeft u een
nieuwsbrief ontvangen, waarin wij als werkgroep
HAN een korte introductie hebben gegeven over
zowel onszelf als het project. Destijds zijn wij
begonnen om met een frisse blik naar de
toekomstbestendigheid van Stichting Dorpshuis
De Stek te gaan kijken. Middels deze nieuwsbrief
willen wij u informeren over de behaalde
resultaten binnen het onderzoek. Het belangrijkste
doel van de opdracht was het aanleveren van een
advies over hoe de combinatie van Stichting
Dorpshuis De Stek en de voormalige gymzaal van
Landhorst toekomstbestendig gemaakt kan
worden tot een multifunctionele accommodatie
(MFA). Dit advies zal worden gebruikt ter onderbouwing door de Werkgroep MFA De Stek naar de
gemeente. Het zal de komende jaren als ondersteuning fungeren voor de opbouw van de MFA.

Tijdens deze minor is er samengewerkt met een
opdrachtgever en verschillende disciplines met
als einddoel: vernieuwende ideeën die geïntegreerd kunnen worden in de fysieke, sociale of
digitale wereld. In dit onderzoek is Karel van der
Velden de opdrachtgever vanuit Werkgroep MFA
De Stek. Vanuit de minor Stad & Land is de
directe contactpersoon Dort Spierings. De
afgelopen 20 weken zijn er diverse gesprekken
gevoerd met: referentieprojecten, huidige
gebruikers, verenigingen en activiteitencommissies over de activiteiten en evenementen die
hier plaats vinden/kunnen gaan vinden. Vanuit
de gevoerde gesprekken zijn wij aan de slag
gegaan met de ontwikkeling van de wensen
voor de gebruikers/toekomstige gebruikers van
Stichting Dorpshuis De Stek. Hierbij hebben wij
een actieve werkhouding ingenomen om ons in
te leven in Landhorst en omgeving. De conclusies hieruit zijn verwerkt in een aanbeveling
voor Stichting Dorpshuis De Stek.

Resultaat
Afgelopen semester van dit schooljaar (februari
tot juni’21) hebben wij voor de studie bouwkunHet zal een plek worden waar iedereen welkom
de de minor ‘Stad & Land ’gevolgd. Het doel van
zal zijn en er verschillende activiteiten en evenede minor was het verbreden van onze kennis in
menten plaats zullen vinden die voor vele
een andere discipline. Het onderzoek naar het
partijen en doelgroepen een toekomst zal gaan
toekomstbestendig maken van Stichting Dorpsbieden.
huis De Stek is voor ons als studenten een
leerzaam traject geweest wat heeft geleid tot
een goede toevoeging voor het project.
Uitnodiging
Wij hopen dat u na het lezen van deze nieuwsbrief enthousiast geworden bent naar de uitkomsten van ons
onderzoek. Wij willen u dan ook hierbij uitnodigen om de presentatie bijwonen op 12 juni, voorafgaande
aan de presentatie zal er ruimte zijn voor een kop koffie). Na afloop van de presentatie is er ruimte voor
vragen. Mocht u de vragen liever individueel willen stellen aan ons als werkgroep van de HAN is dat ook
mogelijk. Na de presentatie blijven wij hiervoor beschikbaar. De uitnodiging van de presentatie staat op de
achterzijde van deze nieuwsbrief. Tijdens de presentatie hanteren wij de RIVM-richtlijnen:
- Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- Schud geen handen.
-Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
Voor aanmelding kunt u mailen naar mfa-de-stek@peelbelang.nl.
Wilt u graag al eerder contact met ons opnemen kunt u ons benaderen op de onderstaande gegevens.
Naam:
Pieter Bluemink (contactpersoon)
Falco Titselaar
Marc Meijer
Koen Holtrigter

Mobiel:
+31 6 25 14 67 45
+31 6 22 00 80 10
+31 6 39 31 56 39
+31 6 50 46 77 15

Mail:
P.Bluemink@student.han.nl
FHJ.titselaar@student.han.nl
MGW.Meijer@student.han.nl
K.Holtrigter@student.han.nl

Presentatie van werkgroep HAN
Datum presentatie: 12 juni 2021 | Aanvangstijd 14:00
Plaats: Stichting Dorpshuis De Stek te Landhorst
Voor aanvang van de presentatie staat de koffie gereed.
Tijdens de presentatie hanteren wij de RIVM-richtlijnen.
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