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1. INLEIDING
Roeien met de riemen...

Het jaar 2021 begon en eindigde met gesloten deuren. Het aanpassen aan de mogelijkheden was soms een flinke uitdaging. Met steeds
wisselende maatregelen werd er nogal wat gevraagd van de gebruikers (vrijwilligers en bezoekers) van het Huis van de Wijk. Door alle
hindernissen werd het overzicht van activiteiten relatief kort. Daarom hebben we er opnieuw voor gekozen die in een tijdlijn weer te geven.
Die vindt u verderop in dit verslag, net als de financiële verantwoording. Maar eerst meer over ‘waar, waarom, wat en wie’.

2. WIJK & WIJKCOMITÉ
Waar, waarom, wat & wie
In de Norbertuswijk wonen ca. 3500 mensen en onze huis-aan-huis-flyers
belanden in ca. 1350 brievenbussen. ’t Sjemdörp is een wijk met een uniek
karakter.
Het Wijkcomité is in 2003 opgericht, in 2010 een vereniging geworden. De
leden willen graag zo goed mogelijk alle wijkbewoners vertegenwoordigen. We
bewaken de leefbaarheid van de wijk op uitvoerend niveau. We signaleren
zaken die voor verandering of verbetering vatbaar zijn en zoeken, binnen onze
grenzen, naar mogelijkheden om deze op te pakken.
We doen dit sámen met vele bewoners, ‘van onderop’ zoals dat heet. Het 10puntenplan, dat is samengesteld naar aanleiding van buurtgesprekken in 2009,
vormt een kader voor bijna alle activiteiten. ‘Verbinding’ is onze doelstelling,
‘samen doen’ de leidraad.
Sinds 2016 zijn we als wijk eigenaar van ons fijne Huis van de Wijk met daarin
een huiskamer en een stilteruimte. Daar, en sinds 2019 ook in het
Meulenveldpark, vinden de meeste ontmoetingsactiviteiten plaats. Ook andere
organisaties maakten weer gebruik van de ruimte, zoals Stichting Breek-Uit.
Dagelijks bestuur en leden van het Wijkcomité, eind 2021:
▪ Voorzitter: Piet Linders (Rembrandtstraat)
▪ Secretaris: Anita Joosten (Jan van Eechoudstraat)
▪ Penningmeester: Paul Kurver (Westerholtstraat)
▪ Penningmeester: Jacqueline Timmermans (Lindweg)
▪ Laura Ververgaard (Paulus Potterstraat)
▪ Paul Coppus (Gebroeders Van Doornelaan)
▪ Anneke Machura (Venrayseweg)
▪ Mart Thijssen (Veld Oostenrijk)
▪ Afaf Al Jbawi (Prinses Marijkestraat)
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In 2021 vond er 5x een vergadering plaats van het Wijkcomité. Een keer digitaal, een keer in de ochtend (vanwege de avondklok) maar verder
op de vertrouwde maandagavond in de hal van de Twister. Wel met anderhalve meter afstand en een beperkt gezelschap. Daarnaast waren
er vele vormen van overleg over uiteenlopende onderwerpen. Zo kwam ons eigen OMT na elke belangrijke persconferentie bij elkaar om
opnieuw de kaders te bepalen.
Ook in 2021 hadden we een vaste medewerker, Jordi Kerstjens, gedetacheerd vanuit de NLW. Hij nam veel sleuteldiensten waar en
besteedde, naast zijn betaalde uren, ook als vrijwilliger veel tijd aan het bezoeken en helpen van eenzame wijkbewoners.

3. VRIJWILLIGERS
Goud!
Waar zouden we zijn zonder al onze vrijwilligers? In 2021 mochten we de 50e vrijwilliger
op de lijst noteren. Dat zijn de mensen (wijkbewoners maar ook enkele ‘buitenwijkers’)
die min of meer een vaste rol hebben en zich vaak binnen werkgroepen inzetten. Voor
hen was er in december een Dankjewel-cadeautje.
Daarnaast zijn er nog tal van mensen die geen vrijwilligerskaart hebben ingevuld, maar
die zich wel op vrijwillige basis incidenteel inzetten voor anderen. Met name vanuit
VoorMekaar, ons eigen Naoberzorgpunt. Deze ont-moetingen zijn ‘onzichtbaar’ voor de
buitenwereld. Dat heeft te maken met vertrouwen en privacy, maar hierdoor kan helaas
niemand zien hoeveel moois er gebeurt en hoe warm en betrokken mensen voor mekaar
zijn.
Onze jongste vrijwilliger vervult als Dendron-leerling zijn burgerschapsuren. Hij wordt
door Club63 meegenomen bij allerlei activiteiten, waaronder ook het Horster Repair
Café.
Ook voor de praktische klusjes, zoals het vouwen, tellen en bezorgen van flyers, mochten
we rekenen op hulp van vele handen.
Op onderstaande tijdlijn is te zien wat al die vrijwilligers zoal voor elkaar kregen in 2021.
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4. TIJDLIJN 2021
Een overzicht van activiteiten en gebeurtenissen

JANUARI
• Het jaar begon met een lockdown.
Een goed moment om de Huiskamer weer eens een grote schoonmaak te geven.
• De vrijwilligers van VoorMekaar kregen hun training online aangeboden.

• De heren van Club 63 haalden, na Driekoningen, de lichtjes uit de kerstboompjes bij het Huis van
de Wijk.
• De vergadering van het Wijkcomité werd noodgedwongen in een digitale vorm gegoten.

FEBRUARI
• We zijn in gesprek gegaan met de jongeren die aan de voorkant van de Twister en het Huis
van de Wijk een hangplek gevonden hadden. Vrijwilligers liepen rondjes door de wijk waarbij ze
met de jeugd spraken over hun gedrag, maar ook over wat zij graag zouden willen. Er was
overlast door het niet opruimen van afval, maar ook door het afsteken van vuurwerk.
Daarnaast hebben er, later in het jaar, een aantal vernielingen plaatsgevonden. Vanaf oktober
ontstond hierover ook vrij intensief contact met school, politie, gemeente en Synthese.
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MAART
• Op 6 maart werden in het gebied aan de Kabroeksebeek jonge bomen aangeplant, waarbij de
Werkgroep Kabroeksebeek hulp kreeg van een aantal andere vrijwilligers.
• Ook konden we melden dat het fietstoestel op het beweegplein in het Meulenveldpark
gerepareerd was door het (tijdelijk ambulante) Repair Café.

• De Landelijke Opschoondag op 20 maart was de aftrap voor een maandelijks rondje ZAP-pen
(Zwerfafval pakken) in onze wijk. Prima te doen in coronatijd. In maart gingen ze 2x op pad.
• De heren van Club63 plantten viooltjes tussen de kerstboompjes aan de voorkant van het Huis van
de Wijk om de boel wat op te fleuren.

APRIL
• Vlak voor Pasen werd er met hulp van vele vrijwilligers een klein brievenbusgeschenkje
voorbereid en huis-aan-huis bezorgd, in de hoop dat mensen zich niet vergeten zouden voelen.
• Voor de kinderen was er eieren zoeken: papieren eieren werden op verschillende plekken in de
wijk opgehangen. Bij inlevering van het formulier kregen ze een kleine attentie.

• Wekelijks werd er Jeu de Boules gespeeld in het park. Behalve die anderhalve meter was ook de
afstand van de ballen van invloed op de sfeer.
• Ook werd er maandelijks tijdens de ZAP-woensdagochtend zwerfafval opgeruimd in de wijk.
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MEI
• De vrijwilligers van Kom op de Soep brachten in deze tijd op de zondagen Soep op de Stoep bij
hun vaste gasten.

• De heren van Club63 realiseerden een prachtig ‘luierpleintje’ aan de Pr. Marijkestraat. In mei werd
fase 1 uitgevoerd: de ondergrond.
• Het Wijkcomité kon vergaderen in de hal van de Twister en ook VoorMekaar maakte gebruik van
de grotere ruimte voor een training.

7

• En toen.... was er BUITENKOFFIE mogelijk! Vanaf 19 mei bood het terrasje, met bijgeplaatste
stoelen en tafeltjes, en met gebruikmaking van rollators, plek aan steeds zo’n 8 tot 10 bezoekers.
De gasten waren blij elkaar weer te kunnen treffen. Gelukkig werkte het weer meestal goed mee.

• Club63 verplaatste op 19 mei in het Meulenveldpark een bank die niet gebruikt werd naar een
plek waar een extra bank juist handig zou zijn.
• Ook zorgden ze ervoor dat de perkbloemen (door vrijwilligers met een spaaractie van de
Supermarkt bij elkaar gespaard) een plekje kregen aan de rand van het kerstbomenbosje.

JUNI
• Vanaf het weekend van 12 juni mocht ook de deur van het Huis van de Wijk weer open.
Die zondag was er voor het eerst weer Kom op de Soep in de hal.
• De koffie werd op goed-weer-dagen nog graag buiten geschonken & gedronken, maar als het
regende kon dat ook binnen. Wel maar met 6 gasten, maar dat was toch een begin.
• Ook de Handwerkclub kon weer doorgaan op de maandag, met een beperkt aantal deelnemers
dus op afspraak.
• Voor 12 juni stond eigenlijk de SjemSpeule op de planning, als ‘spin-off’ van de Zeskamp in 2019
waarmee we in 2020 al een nieuwe traditie hadden willen starten. Helaas kon dit opnieuw niet
doorgaan. Intussen lag het park er wel prachtig bij.
• Veel uitgestelde zaken konden nu (beperkt) weer doorgaan dus de Huiskamer, en ook de hal,
werden veelvuldig gebruikt voor allerlei momenten van overleg en andere gesprekken, door allerlei
werkgroepen en organisaties.

JULI
• Ook in juli waren er weer allerlei vormen van overleg zoals met de drie wijken, met de Werkgroep
Doorontwikkeling en met VoorMekaar. En ook externe initiatieven zoals de vrijwilligers van Proteion
maakten gebruik van de ruimte.
• Het hekwerk werd rond het luierpleintje geplaatst, fase 2 van het Club63-project.
• Verder: de Koffieochtenden, Kom op de Soep, Jeu de Boules, de Handwerkclub en ZAP.
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• Met het aanplanten van Hedera rond het luierpleintje maakten de heren van Club63 op 29 juli de
klus af. Zo kreeg onze wijk de waarschijnlijk-mooiste-luierinzamelplek van de hele gemeente.

AUGUSTUS

• Ook het terrasje werd in augustus door de heren van Club63 weer onderhouden. De planken
werden geschuurd en van een nieuwe laklaag voorzien.
• De kerstboompjes bij het Huis van de Wijk bleken het zonnige weer minder te waarderen. Omdat
ze niet meer te redden waren heeft Club63 ze verwijderd en de grond weer netjes aangeharkt.

SEPTEMBER
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• In het Huis van de Wijk werd de expositie van Ine Schriever, die gelukkig al die tijd had mogen
blijven hangen, nu vervangen door fotowerken van Mien Cuppen.
• Er werden uitnodigingen voor Burendag gevouwen en bezorgd door vrijwilligers.

• Werkgroep 11 ging weer op pad en ging met koffie en koekjes op straatbezoek bij wijkbewoners
in verschillende straten: Julianastraat, Willem Alexanderstraat (+ Molengatweg) en de
Benderstraat. Ze maakten kennis met elkaar en spraken over hoe het is om in deze wijk te wonen.
• Een werkgroep van buurtbewoners kwam in actie tegen het plan om aan de Schengweg een
biomassacentrale te bouwen. De werkgroep heeft enkele keren ingesproken in de raad en is het
gesprek aangegaan met de raadsfracties en de ondernemer. Veelvuldig is de publiciteit gezocht. De
ondernemer heeft inmiddels (maart 2022) laten weten het plan nu niet door te zetten omdat het
financieel onhaalbaar is.

• Bewoners rond drie ‘verborgen veldjes’ in onze wijk gingen in september voor het eerst aan de
slag om samen met o.a. Synthese een plan te maken voor een nieuwe invulling van die veldjes.
• Op 26 september was het Nationale Burendag. Wij vierden die met veel wijkbewoners in de
buitenlucht met Kom op de Soep (en in beweging), een bingo én een alternatief voor de gemiste
jaarvergadering.

OKTOBER
• Dankzij de inzet van o.a. een aantal ouders van de Twister kregen we een prachtig zebrapad in de
Gebroeders van Doornelaan.
• Werkgroep 11 ging op straatbezoek in de Prinses Beatrixstraat.
• Voor Jeu de Boules was het elke week toch maar handig dat de heren van Club63 een alternatieve
tweede baan hebben gemaakt.
• Verder in oktober uiteraard de vaste ontmoetingsmogelijkheden: Koffieochtend, Kom op de Soep,
de Handwerkclub en het ZAP-pen.
• In het Huis van de Wijk werd een expositie opgehangen met 3D-werk van vrijwilligster/
wijkbewoonster Thea van der Linden.

NOVEMBER
• In november kwamen er weer maatregelen bij. In het Huis van de Wijk moest uitdrukkelijk
afstand worden gehouden en tijdens lopen moest er een mondkapje op. Dit leverde soms
weerstand op (vooral ook omdat onze bezoekers elkaar niet goed konden verstaan met die afstand)
maar het aanpassingsvermogen bleek opnieuw groot.
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• De teamleden van VoorMekaar ontvingen op 22 november een certificaat na een reeks van acht
trainingen rond de thema’s ‘Holding Space’ en ‘present zijn’, die ze vanwege corona deels online
deden.
• Van VidaXL ontvingen we een mooie schenking om in te zetten voor mensen in armoede.

DECEMBER
• Kerst 2021: Club63 hing de 3500 lichtjes weer buiten rond de nieuwjaarswens. Binnen werd de
boom versierd en ook de Stilteruimte was sfeervol aangekleed met kerstdecoratie. Vrijwel dagelijks
brandde er een kaarsje voor mensen die het moeilijk hadden, ook op verzoek.
• Helaas moesten de maatregelen flink worden
aangescherpt waardoor we wederom de deuren van het Huis van de Wijk moesten sluiten.
• Nét van tevoren vond er nog een bijzondere kerstviering plaats voor een selecte groep mensen
die dit goed konden gebruiken.
• Kom op de Soep paste zich weer aan naar de Soep op de Stoep-variant. Ook het ZAP-moment kon
nog doorgaan, maar verder lag alles opnieuw stil.

• Het hele jaar door was er ‘onzichtbaar’ aandacht voor mensen die het nodig hadden. Voor een
luisterend oor of een helpende hand kon gebeld of gemaild worden met VoorMekaar, ons eigen
Naoberzorgpunt. Veel wijkbewoners waren er zo voor mekaar, al dan niet lid van het VoorMekaarteam.
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5. COMMUNICATIE
Zichtbaar zijn
Je kunt als Wijkcomité van alles initiëren, organiseren en faciliteren, maar om verbinding in de wijk te creëren moeten mensen kunnen zien
wat er gebeurt, want dat nodigt uit tot samen doen. Communicatie is daarom een belangrijke factor. Wij communiceerden in 2021 op de
volgende manieren:
Voor Burendag zijn er flyers gedrukt en voor de brievenbusattentie met Pasen is gekozen voor een
kleurrijke informatieve kaart. Beide zijn huis-aan-huis bezorgd.
Verder de digitale communicatiemiddelen, in droge cijfers:
•
•
•

Facebook: 553 volgers, 102 berichten
Instagram: 183 volgers, 42 berichten
Digitale NorbertusNieuwsbrief: 297 ontvangers, 35x verzonden.

Onze website, norbertuswijk.nl, is een online naslagwerk dat ook in 2021 weer verder uitgebreid is.
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6. WESTENWIND
Driewijkenoverleg
Eind 2017 is het signaal afgegeven dat de leefbaarheid in de drie wijken In de Riet, Mussenbuurt en Norbertuswijk teveel onder druk stond. Er waren met
name zorgen omtrent clustering van ‘nieuwe inwoners’. De drie wijkcomités hebben hierover samen met de Gemeente Horst aan de Maas, Wonen
Limburg, Synthese en andere maatschappelijke partners diverse malen overleg gehad. De samenwerking van de drie wijken begon hiermee steeds meer
concrete vormen aan te nemen.
In 2019 en 2020 waren er buurtgesprekken en een wandeling door de wijken. De aandacht ging naar wat er speelt en wat het draagvlak is onder de
wijkbewoners. Zo zijn de eerste toekomstplannen voor Horst West ontstaan. Vanuit de gemeente is daarin o.a. aandacht voor nieuwbouw en renovatie,
maar met stenen alleen kom je er niet. Er moet ook aandacht zijn voor de ‘zachte kant’, het omzien naar elkaar en het samen leven. Hierop richten de drie
wijkcomités zich. De maatschappelijke organisaties ondersteunen hen hierbij.
Om het sociaal kapitaal te versterken is er vanuit de wijken de wens om de samenwerking met de verschillende netwerkpartners verder te verstevigen. We
willen een beweging in gang zetten waarin vertrouwen en gelijkwaardigheid de basis vormen voor een procesmatige (langdurige) nieuwe aanpak bij
maatschappelijke uitdagingen.

Daarom hebben Wijkcomité Norbertus, Wijkcomité In de Riet, Werkgroep Mussenbuurt en Synthese in 2021 gezamenlijk een programma geschreven en
dit ingediend bij het VSBfonds. Met de toegekende financiële ondersteuning willen we de komende jaren inzetten op waar wijkbewoners goed in zijn rond
vijf thema’s:
1. herinrichten van de openbare ruimte (in onze wijk de hofjes).
2. het samen-wonen met alle verschillende mensen, bijv. in nieuwe woonvormen en met aandacht
voor de behoefte van jong en oud.
3. VoorMekaar, of welke vorm van Naoberzorg dan ook, voor de drie wijken.
4. ontmoetingen in de wijken.
5. een plek met meer mogelijkheden (MMM), waar mensen ook in de eigen wijk hun talenten kunnen
ontwikkelen of een steentje kunnen bijdragen, in plaats van naar de dagopvang of sociale werkplaats
te gaan.
Wijkbewoners bepalen de koers van dit proces, professionals sluiten hierbij aan. De toekomst zal uitwijzen
hoe de Westenwind zal waaien.

7. VOORUITBLIK 2022
Mensen met wensen
Vooruitkijken lijkt, na twee jaar aanpassen aan de omstandigheden, helemaal niet zo logisch. We hebben immers ervaren dat alles zomaar
weer anders kan lopen. Toch is het belangrijk om te dromen, wensen te hebben. En om van daaruit wat stippen op de horizon te zetten.
Voor 2022 zijn dit een aantal van die stippen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Westenwind: de verbinding van de drie wijken verder ontwikkelen (inclusief berichtgeving)

De herinrichting van de ‘verborgen veldjes’
Aandacht en waardering voor onze vrijwilligers (o.a. themadagen, dankjewelmoment)
Vrijwilligersbeleid ontwikkelen
Straatnetwerk verder vormgeven
Welkom-in-de-Wijk: nieuwe wijkbewoners verwelkomen met een bezoekje en tasje
In gesprek met jongeren en samen aan de slag
Samen met school werken aan een inclusieve wijk
Op 24 september, Burendag: de SjemSpeule

13

8. FINANCIEEL OVERZICHT 2021
In drie delen
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