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INLEIDING     

                                                  
 
 
Dit jaarverslag geeft overzicht van de cijfers voor het kalenderjaar 2018 en van de activiteiten die in 
datzelfde jaar plaatsvonden. Behalve de financiële cijfers leest u van een aantal activiteiten hoeveel mensen 
betrokken waren als vrijwilliger, als deelnemer of als betrokkene. Wij hopen dat u zich zo een beeld kunt 
vormen van wat er in onze wijk te beleven viel en hoe we samen werken aan allerlei vormen van verbinding.  
Behalve een terugblik op 2018, biedt dit verslag ook alvast een kijkje in de toekomst.  
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NORBERTUSWIJK 
 
Met ruim 3300 inwoners is onze wijk groter dan de 
meeste dorpen in Horst aan de Maas. De wijk heeft een 
uniek karakter. Dat zit ‘m niet alleen in de architectuur 
en de bijzondere ligging van de straten; ook de bewoners 
zijn zeer divers en velen van hen blijken bereid te zijn om 
een bijdrage te leveren aan leefbaarheid en woonplezier. 
Daardoor valt er veel te beleven. 
De rand van de wijk wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door de Kabroeksebeek. Aan de Noordzijde is de 
grens minder concreet.  
 
 
Voor het huis-aan-huis bezorgen van uitnodigingen en informatie hanteren wij de volgende 
straatnamenlijst: 
 
 
Achter de Smaalbrug - Afhangweg (tot Kabroeksebeek) - Beekstraat - Benderstraat - Burg. Geurtsstraat - 
Elsbeemden - Emmastraat - Frans Halsstraat - Gebr. van Doornelaan - Gortmolenweg - Jan van 
Eechoudstraat - Julianastraat - Lindweg - Meterikseweg - Middelijk - Molengatweg - Molenveldweg - 
Noordsingel - Oranjestraat - Paulus Potterstraat - Pr. Beatrixstraat - Pr. Bernhardstraat - Pr. Irenestraat - Pr. 
Margrietstraat - Pr. Marijkestraat – Rembrandtstraat - Rubensplein - Schengweg - Schutroedeplein - 
Stappersmolen - Steffenstraat - Van Goghstraat - Veld Oostenrijk – Venrayseweg (tot Lindweg) - 
Vermeerstraat - Weltersweide - Westerholtstraat - Willem Alexanderstraat - Wittenhorststraat -Zegersstraat 
In al die straten staan volgens onze bezorglijsten zo’n 1331 woningen.  
 
Beelden vertellen vaak meer dan woorden. Bekijk daarom ook eens ons sfeerfilmpje. 
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WIJKCOMITÉ NORBERTUS 
 
Het Wijkcomité is in 2003 opgericht en in 2010 een vereniging geworden.  
Doel van het Wijkcomité is zorg dragen voor en bewaken van de leefbaarheid van de wijk op uitvoerend 
niveau. Het signaleren en eventueel oppakken van zaken die voor verandering of verbetering vatbaar zijn is 
een belangrijke taak van het comité. 
Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met vele bewoners, die de initiatieven veelal zelf dragen. Als 
richtlijn gebruiken we het 10-puntenplan dat in 2013 is samengesteld aan de hand van de uitkomsten van 
een enquête. ‘Verbinding’ is het belangrijkste woord in onze doelstelling. 
 
Leden  
In 2018 hadden de volgende leden zitting in het Wijkcomité: 
 
1. Voorzitter  Piet Linders (Rembrandtstraat) 
2. Secretaris  Mirjam van Rhee (Meterikseweg) 
3. Penningmeester   Paul Kurver (Westerholtstraat) 
4. Penningmeester Jacqueline Timmermans (Lindweg) 
5. Lid   Anita Joosten (Jan van Eechoudstraat) 
6. Lid   Laura Ververgaard (Paulus Potterstraat) 
7. Lid   Paul Coppus (Gebr. van Doornelaan) 
8. Lid   Peter Smits (Oranjestraat) 
 
Vergaderingen  
Wijkcomité Norbertus kwam in 2018 zeven keer in vergadering bij 
elkaar. Vaak schoven daar netwerkpartners (Wonen Limburg, 
Gemeente Horst aan de Maas, Synthese, …) bij aan en ook 
betrokken wijkbewoners kwamen met enige regelmaat om mee 
te luisteren en praten over allerlei onderwerpen.  

3 
          "In het dagelijks leven werk ik als 

ambulancechauffeur en ben ik moeder. 

Daarnaast beheer ik als vrijwilliger het 

secretariaat voor het wijkcomité. Door dit 

vrijwilligerswerk hoop ik mensen uit de 

buurt met elkaar in contact te brengen. 

Wanneer mensen elkaar weten te vinden en 

elkaar kunnen helpen, wordt een wijk fijner 

om in te wonen. Iets dat ik belangrijk vind 

voor mezelf, maar natuurlijk ook voor 

toekomstige generaties." 
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Op 26 maart was de jaarvergadering waarbij 42 mensen 
(veelal wijkbewoners) aanwezig waren.  
Bij de reguliere vergaderingen staan de volgende punten 
steevast op de agenda: netwerk/overleg, 
communicatie/PR, stand van zaken rondom het 10-
puntenplan en werkgroep 11, beheer/exploitatie van het 
Huis van de Wijk, Burendag en 60 jaar Norbertuswijk.
  
Naast deze reguliere vergaderingen waren er vele 
deelvergaderingen, besprekingen en werkgroep-
overleggen. 
 
 

 
HET 10-PUNTENPLAN 
 
Alles wat in door en voor wijkbewoners georganiseerd wordt brengen we onder in het 10-puntenplan. Dit 
plan is ontstaan uit de resultaten van bewonersgesprekken in 2009 en een enquête in 2013. Doel was en is 
om aandacht te hebben voor alle tien punten. In eerdere jaren is daar een begin in gemaakt, maar in 2018 
kwamen we hiermee pas echt goed op stoom. Onderstaande stukken beschrijven de stand van zaken en 
geven een indruk van de sfeer en het aantal mensen die erbij betrokken waren. 
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1. Ontmoetingsplek (de Huiskamer binnen het Huis van de Wijk) 
• Het aantal bezoekers groeit nog steeds: gemiddeld komen er 
dagelijks zo’n 15 gasten op de Koffieochtend. Daarbij zijn ook in 
toenemende mate mensen die eerder dreigden te vereenzamen. In 
totaal zijn er ca. 20 vaste Huiskamervrijwilligers waarvan er 
dagelijks minimaal twee aanwezig zijn. Er is een coördinator, een 
roostermaker en iemand die verantwoordelijk is voor de 
boodschappen. In 2018 was er 231 keer een Koffieochtend. 
 
• De Huiskamer wordt ook gebruikt voor andere activiteiten die onder het 10-puntenplan vallen.  
 
• Onder voorwaarden kunnen ook externe partijen er terecht. Voorbeelden zijn de Zonnebloem, 
Buurtvereniging de Noabere, Stichting Best Bijzonder, fotoclub 2B in the Picture en Stichting Breek-uit. De 
ruimte wordt incidenteel verhuurd aan organisaties zoals de VKKL. Bovendien maakt basisschool de Twister 
zo nu en dan gebruik van de Huiskamer. Net zoals de hal van school zo nu en dan gebruikt mag worden voor 
wijkactiviteiten. Door een fijne samenwerking is er voor beide partijen veel meer mogelijk. 
 
2. Stilteruimte 
• Tijdens openingstijden van de school en/of de Huiskamer is ook de Stilteruimte toegankelijk.  
 
• Bij heftige gebeurtenissen, zoals ernstige ziekte en 
overlijden, maakt ook de Twister vrij intensief gebruik 
van de ruimte. Kinderen en leerkrachten vinden er een 
moment van rust en bezinning, even los van de hectiek 
van school.  
 
• Tijdens Burendag 2018 werd het nieuwe beeldje van 
de Heilige Norbertus, gemaakt door keramiste Ghisleen 
Bakker, officieel onthuld. Sindsdien heet het de bezoeker 
welkom bij binnenkomst van het Huis van de Wijk.  
 
 

          

           "Die koffieochtenden leken mij maar 

niks, totdat ik toch eens met de buurvrouw 

meeging. Ik trof er mensen die ik allang niet 

gesproken had en vond het erg gezellig. Nu 

kom ik er regelmatig. Soms neem ik ook 

weer andere mensen mee." 
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3. Samen Koken & Eten 
• De keuken vormt letterlijk de verbinding tussen school 
en wijk, maar ook in figuurlijke zin vindt er verbinding 
plaats. Ook hier geeft samenwerking een ongekende 
meerwaarde.  
 
• De activiteit Koken met een Twist was onverminderd 
populair in 2018. Elke maand werd er met maximaal 12 
personen een maaltijd gekookt en genuttigd, steeds met 
een twist en steeds in een ander thema zoals Pasen, 
Hollandse asperges, Ierland, Mexico en herfst. Met een 
eigen bijdrage van € 7,50 per deelnemer lukt het meestal 
net om ook de financiële balans gezond te houden.   
 
 
 
4. Marktplein 
• In goede samenwerking met de Twister mochten we 
ook in 2018 weer enkele malen gebruik maken van de 
hal van de school. In feite fungeert deze dus als een 
soort Marktplein.  
 
• Ook werden dit jaar de eerste concrete stappen gezet 
voor de inrichting van het park op de oude locatie van de 
voormalige Meuleveldschool. Op termijn zal ook (een 
deel van) dit park kunnen fungeren als Marktplein. 
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5. Studieruimte 
• Bij het Digitaal Café mogen wijkbewoners altijd 
binnenlopen voor uitleg over het gebruik van hun laptop 
en om in een gezellige sfeer, samen met anderen, te 
oefenen met programma’s als Word en PowerPoint. 
Wekelijks zijn er meestal 6 tot 10 deelnemers in de 
leeftijd tot 87 jaar. Er was 48 keer Digitaal Café in 2018. 
 
• Bij de Virtuele Wereld kunnen met zogenaamde 
‘avatars’ (digitale poppetjes) spellen gedaan worden in 
een online wereld. Elke vrijdag wordt er in de Huiskamer 
geoefend, elke woensdagavond vanaf thuis.  
 
• ‘Meester Piet’ (van Kempen) gaf ook in 2018 weer wekelijks blokfluitles in de Huiskamer. 
 
• Vanaf halverwege 2018 werd de Huiskamer op zaterdagmiddagen ook ingezet als klaslokaal voor 
Arabische les aan kinderen. Dit is op initiatief van Synthese. De lessen worden gegeven door ouders. 
 
• Er waren wisselende mini-exposities in de Huiskamer met o.a. werk van wijkbewoners. Bezoekers kunnen 
zo mee genieten van de vele talenten. 
 
• De kinderen van fotoclub 2B in the Picture (voor best 
bijzondere kids vanaf 11 jaar) bespraken eens per maand 
hun foto’s in de Huiskamer en leren er in een veilige 
omgeving over fotografie en hun camera. 
 
• Vaste onderdelen in de Huiskamer zijn de boekenkast 
waaruit iedereen boeken mag meenemen en boeken in 
mag plaatsen, en het prikbord voor mededelingen en 
oproepjes.  
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6. Samen bewegen 
• In 2018 is psychotherapeut Ellie Keizer gestart met 
samen wandelen op vrijdagochtend, later in het jaar 
omgedoopt in Oplopen met Ellie. Wijkbewoners sluiten 
aan voor een uurtje wandelen in de omgeving. Soms 
splitst de groep zich op om zo ieder in een eigen tempo 
te kunnen laten lopen.  
 
 
• In het park is een beweegplek gecreëerd die o.a. 
geschikt is voor ouderen, met een beweegstraat en een 
recreatieve Jeu de Boules-baan. Op termijn zal hier ook 
georganiseerd gesport kunnen worden.  
 
 
• Op het randje van het jaar, eind december, is er gestart met ‘Kom-op-de-Soep-en-in-Beweging’, een 
activiteit die in het Leudal al enige jaren met succes draait. ‘Kom-op-de-Soep’ is met name bedoeld voor 
iedereen die juist op de lege zondag behoefte heeft aan 
gezelschap en dan graag iets leuks wil doen. 
Onderdeel van de activiteit is laagdrempelig 
beweegprogramma (in 2018 nog aan de hand van 
instructiefilmpjes op internet). Het plezier bij het 
bewegen en het gezellig samenzijn kunnen de dag weer 
meer glans geven. De soep is het smaakvolle ‘toetje’ als 
beloning na lichamelijke en geestelijke inzet. De 
proefdagen waren een succes, er zijn voldoende 
vrijwilligers om de organisatie op zich te nemen, en 
waren daarom de start van een wekelijks terugkerende 
activiteit: elke zondag tussen 11.00 en 13.00 uur. 
 
 



11 
 

 
7. Activiteiten voor jong & oud 
 
• CLUB 63 brengt jong & oud samen bij uiteenlopende 
activiteiten zoals nestkastjes bouwen, techniek (vakkundig 
slopen), spannende wandelingen en tòntele. Ook 
organiseerden ze een middag met live muziek van Mart 
Vervoort en de activiteit ‘Aardig zijn kost niks’. In 2018 was 
er 18 keer een CLUB 63-activiteit. Aan elke activiteit doen 
ca. 20 kinderen en een aantal volwassenen mee. CLUB 63 
organiseerde 18 activiteiten in 2018. 
 
 
• Eens per maand is er de spelletjesavond waar mensen uit 
alle leeftijdscategorieën bij aanschuiven. De spellen worden 
door de deelnemers meegebracht waardoor er veel variatie 
mogelijk is. Gezelligheid staat voorop, maar dat neemt niet 
weg dat er soms fanatiek gespeeld wordt. Er zijn meestal 5 
tot 8 deelnemers. 
 
 
 
 
• Vanaf oktober is er een nieuw initiatief waarbij jong & oud 
kunnen aanschuiven: de tweewekelijkse handwerkmiddag. 
Met gemiddeld zo’n 12 deelnemers is het een gezellige 
middag waar mensen werken aan hun brei-, haak-, borduur- 
of naaiwerk. Ook kaarten maken is populair. Onderling 
worden ideeën uitgewisseld en de deelnemers helpen 
elkaar, waar nodig, weer een stapje verder. Er waren in 
2018 alvast 9 van zulke creatieve middagen. Er zijn telkens 10 
tot 12 deelnemers. 
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8. Voorzieningen 
• ‘Samen Duurzaam Norbertuswijk Horst’ was een groot 
succes dankzij de inzet van CLUB 63, die de aanjagers 
waren van dit toekomstgerichte initiatief. De geplaatste 
zonnepanelen zullen meer dan 100.000 kWh per jaar 
opleveren, gemiddeld goed voor een kleine 30 
huishoudens en voor een gezamenlijke energiebesparing 
van zo’n € 19.000,= . Ook isolatie en, in mindere mate, 
dubbele beglazing, waren speerpunten van de 
werkgroep. 
 
 
 
9. Zorg 
• In maart is er een Automatische Externe Defibrillator 
(AED) bevestigd aan de muur tussen de Twister en het 
Huis van de Wijk. Op onze website wordt uitleg gegeven 
over het gebruik ervan door onze eigen specialist op dat 
gebied. Het belangrijkste advies, en daarom ook het 
vermelden in dit jaarverslag waard, is het volgende: 
“Mocht u ooit in de situatie komen dat iemand een 
circulatiestilstand krijgt, zorg er dan voor dat u kalm blijft 
en weet waar u bent. Bel direct 112 en laat de AED 
halen. De centralist van 112 kan u ook al helpen, dus 
probeer vooral goed te luisteren naar de vragen en 
instructies van de centralist. Ze kunnen een leven 
redden!” 
 
• Ook is er in 2018 een eerste stap gezet richting een Meldpunt. Hierover meer onder het kopje  
‘Werkgroep 11’. 
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10. Historisch Erfgoed 
• Tijdens de eerste besprekingen rondom 800 jaar Horst 
aan de Maas in onze wijk bleek al vrij snel dat het 60-
jarig bestaan van onze wijk een beter uitgangspunt zou 
zijn voor ons. Er is wel overleg met de organisatie van 
HadM800 en zo is ook de feestdatum vastgesteld: op 22 
juni 2019 zullen er diverse activiteiten plaatsvinden. In 
2018 zijn de voorbereidingen daarvoor op gang gebracht 
en zijn er al een aantal belangrijke eerste stappen 
genomen om het geheel straks in goede banen te leiden.  
 

 
WERKGROEP 11 (+ Werkgroep Doorontwikkeling) 

 
Zoals hierboven te lezen is draaien een aantal punten uit 
het 10-puntenplan al volop. Om ook de overige punten 
vlot te trekken is in 2017 de Werkgroep 
Doorontwikkeling (WGDO) in het leven geroepen. Deze 
werkgroep kijkt in helikopterview naar de wijk en zorgt 
dat er gedegen randvoorwaarden zijn om die nieuwe 
uitdagingen aan te gaan. WGDO werkt veelal achter de 
schermen en is ondersteunend voor de nieuwe 
Werkgroep 11. 
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Werkgroep 11 zag het levenslicht in 2018 en deze heeft 
een praktische aanpak, vaak in direct contact met 
wijkbewoners. De leden gaan de wijk in en gaan het 
gesprek aan. Ze zijn altijd op zoek naar bewoners die de 
oren en ogen van de wijk willen zijn. Zij hebben oog voor 
de behoeften en wensen van mensen m.b.t. het wonen 
en leven in de Norbertuswijk. Dat begint vaak met het 
opvangen van signalen of een uitgesproken verzoek. 
Vervolgens wordt er gekeken waar ondersteuning nodig 
is, of er doorverwezen moet worden en waar kansen 
liggen om mensen met elkaar te verbinden, zodat 
ervaring en talent voor en door elkaar kunnen worden 
ingezet. Werkgroep 11 blijft hierover steeds met bewoners in gesprek. Daarnaast faciliteert en stimuleert 
Werkgroep 11 nieuwe initiatieven in de wijk en werken de leden nieuwe ideeën uit, zoals het project ‘Kom-
op-de-Soep-en-in-beweging’. Het motto van Werkgroep 11 is ‘wie goed doet, goed ontmoet’! 
 
Het Meldpunt Norbertus is onderdeel van deze werkgroepen en zal met de tijd steeds meer vorm krijgen. 
Leidend hierbij zijn de wijkbewoners zelf: wat is nodig en wat is mogelijk? Op 6 december 2018 was er een 
informatieavond voor professionals over dit onderwerp. De reacties waren veelbelovend en vormen de 
basis voor de verder te nemen stappen.  
  

VRIJWILLIGERS 
 
Naast vrijwilligers die meehelpen binnen projecten met 
een begin en een eind (zoals de deelgroepen van 
Samen Duurzaam en de activiteiten bij Burendag) zijn 
er ook wijkbewoners die zich vrijwillig inzetten bij de 
steeds terugkerende activiteiten.  6 
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Op die lijst met ‘vaste’ vrijwilligers staan nu ca. 35 
namen. Een enkeling daarvan is (vrijwel) dagelijks actief 
voor de wijk, de meesten wekelijks. Uitgangspunt is 
ieders interesse en talent.  
Deze mensen zijn van onschatbare waarde. Daarom was 
er ook in 2018 weer een Dankjewelavond voor de ‘vaste’ 
vrijwilligers, ditmaal bij de Leste Geulde. Op de Dag van 
de Vrijwilliger (7 december) was er bovendien een klein 
cadeautje als bedankje voor de inzet.  

 
COMMUNICATIE 
 
• AVG 
De nieuwe privacywet, die op 25 mei officieel inging, maakte het bepaald niet makkelijker en leuker. Vanaf 
die tijd houden we er rekening mee dat foto’s van mensen niet meer zonder toestemming gedeeld mogen 
worden op internet. Ook heeft onze website een ‘Privacy- en cookieverklaring’ gekregen. Hiervoor hebben 
we professionele hulp ingeschakeld. Het AVG-protocol 
blijkt zeer tijdrovend te zijn en is opgepakt door onze 
secretaris. Wordt vervolgd. 
 
• Website 
Naast de privacy-aanpassingen heeft onze website 
norbertuswijk.nl ook in 2018 weer wat wijzigingen 
doorgemaakt. Het 10-puntenplan heeft een meer 
prominente plek gekregen waardoor er voor iedereen 
meer overzicht is. Op de foto’s zijn minder vaak mensen 
te zien vanwege bovengenoemde AVG. 
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• Facebook 
Het aantal mensen die de Facebookpagina van de Norbertuswijk ‘liken’ is in 2018 gegroeid van 424 naar 460 
mensen. Daarmee is het een handig en snel medium om relatief veel mensen te informeren. Doordat er 
gereageerd en gedeeld kan worden is het bereik groot. De laatst-geplaatste Facebook-berichten zijn voor 
iedereen zichtbaar in de kantlijn op de website.  
 
• Digitale NorbertusNieuwsbrief 
In 2018 zijn er 29 nieuwsbrieven uitgebracht. Ze verschijnen tweewekelijks, maar soms is er nieuws dat niet 
kan wachten en waarvoor een extra editie verzonden wordt. De maillijst is weer wat gegroeid: van 258 
ontvangers naar 271 ontvangers. Alle nieuwsbrieven zijn online terug te lezen in het nieuwsbrief-archief. In 
de weken na het uitkomen van elke nieuwsbrief ligt deze 
op papier geprint ter inzage in de Huiskamer. 
 
• Huis-aan-huis-mailings 
Kalenderkaartjes, uitnodigingen en flyers werden ook in 
2018 weer in papieren versie huis-aan-huis bezorgd. 
Voor het vouwen, tellen en rondbrengen mochten we 
rekenen op de hulp van vele Huiskamerbezoekers en 
(andere) wijkbewoners. Soms zelfs van enthousiaste 
‘buitenwijkers’. 
 
• Onderling: Whatsapp 
Zelfs onze oudste vrijwilligster is in 2018 overstag gegaan en heeft geleerd hoe ze gebruik kan maken van 
whatsapp. Eén van de grote voordelen van deze manier van communiceren is dat er heel snel vervanging 
geregeld is wanneer iemand onverhoopt verhinderd is. 
Uiteraard maken we ook gebruik van e-mail en telefoon.  
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VOORUITBLIK 2019 
Voor jubileumjaar 2019 staat er weer veel op de rol:  
 
• 60 jaar Norbertuswijk met o.a.: 

- opening speeltuin ’t Östenriekske 
- opening park met zeskamp 
- feest in Montmartre-stijl 
- uurwerk weer in werking brengen 
- brochure 60 jaar Norbertuswijk  
- DAF-kunstwerk  

• Verder door-ontwikkelen van het 10-puntenplan 
• Activiteiten door en voor wijkbewoners 
• Verder opzetten van een wijknetwerk en ontwikkelen van Meldpunt Norbertus 
• Zorg voor de vele vrijwilligers 
• Voortzetting van de prettige samenwerking met school 
• Meer samenwerking met het Dendron College 
• Samenwerking met, en ondersteunen van, andere wijkinitiatieven 
• Communicatie met wijkbewoners: digitale nieuwsbrief & kalenderkaartjes 
• Inrichting en ingebruikname park (activiteiten ontwikkelen) 
• Verwelkoming nieuwkomers (‘Welkom in de Wijk’) 
• Burendag 2019 
• Kleur in de Wijk 4 - geveldoeken 
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