
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    EEN JAAR VOL ONTMOETINGEN IN EEN KLEURRIJKE WIJK 
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Inleiding & index 
 
Voor ons als Wijkcomité, maar ook voor veel andere Norbertuswijkbewoners, was 2016 het 
jaar van de ontmoeting! De school en het Huis van de Wijk (inclusief Stilteruimte) kwamen 
bij elkaar. Daar vonden veelvuldig ontmoetingen plaats. Tussen wijkbewoners onderling, 
maar ook tussen personeel van de Twister en bezoekers van de Huiskamer. En waar in het 
begin de drempel nog duidelijk voelbaar was, kon je op het einde van het jaar spreken van 
wederzijds respect en een zeer prettige samenwerking. Het is echt 1 + 1 = 3.  
De ontmoeting zet zich ook buiten de muren van het Huis van de Wijk voort.  
Terwijl wij in 2017 volgende stappen zetten in deze warme verbinding, kijken we in dit 
‘Jaarverslag 2016’ eerst terug op een bijzonder jaar.   
De volgende onderwerpen komen aan bod:  
 

1. Norbertuswijk ____________ pagina 3 

2. Wijkcomité Norbertus ____________ pagina 4 

3. Leden ____________ pagina 4 

4. Vergadering  ____________ pagina 5 

5. Het 10-puntenplan ____________ pagina 5 t/m 8 

6. Communicatie ____________ pagina 8 & 9 

7. Huis van de Wijk ____________ Pagina 9 & 10 

8. Vooruitblik 2017 ____________ pagina 10 

9. Financieel jaarverslag 2016 ____________ pagina 11 
 
 
Uitgebreide achtergrondinformatie is te vinden op onze website: Norbertuswijk.nl  
Voor actueel wijknieuws en reageren is er de Facebookpagina. 
 
 

                                                      
 
 
 
 
 

Facebookpagina Website 
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1. Norbertuswijk 
Onze wijk ligt in het Noordelijke deel van Horst (gemeente Horst aan de Maas) en wordt 
begrensd door de Kabroekse beek. Er wonen ruim 3300 mensen en er zijn iets meer dan 
1300 woningen in onze bezorglijst opgenomen uit de volgende straten: 
 
 

 
Achter de Smaalbrug 

Afhangweg 
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 
Vermeerstraat 
Weltersweide 

Westerholtstraat 
Willem Alexanderstraat 

Wittenhorststraat 
Zegersstraat 
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2. 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. Een belangrijke taak is het signaleren en eventueel oppakken van 
zaken die voor verandering of verbetering vatbaar zijn. 
Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met vele bewoners die de initiatieven veelal zelf 
dragen met steun van het comité. Sinds 2013 gebeurt dit vooral in de vorm van activiteiten 
uit het 10-puntenplan (zie onderaan deze pagina of onze website). ‘Ontmoeting’ en 
‘verbinding’ zijn de belangrijkste woorden in de doelstelling. 

 
 
3. Leden  

 
Wijkbewoners met ideeën te gast, vergadering 9 mei 

 
In 2016 hadden de volgende leden zitting in het Wijkcomité: 
 

1. Voorzitter    Piet Linders (Rembrandtstraat) 
2. Secretaris (tot december 2016) Sonja van Giersbergen (Pr. Beatrixstraat) 
3. Penningmeester      Paul Kurver (Wittenhorststraat) 
4. Lid     Jacqueline Hoeijmakers (Wittenhorststraat) 
5. Lid/PR    Anita Joosten (Jan van Eechoudstraat) 
6. Lid (tot december 2016)  Marleen Verbeeten (Paulus Potterstraat) 
7. Lid (vanaf mei 2016)  Laura Ververgaard (van Goghstraat) 
8. Lid (vanaf mei 2016)  Paul Coppus (Gebr. van Doornelaan) 
9. Lid (vanaf mei 2016)  Mirjam Braak (Meterikseweg) 

 
Ledenwerving 
Onze zoektocht naar nieuwe leden leidde in 2016 tot 3 nieuwe enthousiaste leden. Omdat 
ook weer 2 leden afscheid namen blijft de zoektocht naar nieuwe leden onverminderd van 
kracht. Het streven is om uit alle delen van de wijk iemand binnen het Wijkcomité te 
hebben om zo alle wijkbewoners zo eerlijk mogelijk te kunnen vertegenwoordigen.  
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4. Vergaderingen  
Naast alle besprekingen, werkgroep-overleggen en inspiratiemomenten kwamen we in 
2016 als Wijkcomité acht keer in vergadering bij elkaar. Hierbij hoorde ook de goed 
bezochte jaarvergadering op 14 maart. Op de vergaderagenda stonden, door het jaar heen, 
o.a. punten als: 

 Bestuur 
 Netwerk 
 PR/communicatie 
 Huis van de Wijk en samenwerking met school 
 Vrijwilligers 
 Werkgroepen/10-puntenplan 
 Buitengebied 

 

 
Jaarvergadering, 14 maart 2016 

 
 
5. 10-puntenplan  
Het 10-puntenplan gaat over de 10 verschillende thema’s die door wijkbewoners zijn 
aangegeven als belangrijk (n.a.v. Enquête 2013). Ook in 2016 hebben er verschillende 
activiteiten plaatsgevonden die binnen deze 10 punten passen. Mensen uit allerlei 
culturen, van verschillende leeftijden, met uiteenlopende interesses en uit alle delen van de 
wijk hebben elkaar kunnen ontmoeten. De onderlinge betrokkenheid wordt hierdoor 
groter en dit geeft een gevoel van saamhorigheid en meer veiligheid. Dat we ook met de 
Twister steeds meer een wij-gevoel krijgen levert voor alle partijen pluspunten op en komt 
de sfeer ten goede. 
 

1. Ontmoetingsplek 
Het Huis van de Wijk is elke ochtend* open voor ontmoeting bij een kop koffie of 
thee. Er wordt gepraat, een spelletje gedaan, geknutseld en zelfs de was voor school 
wordt gevouwen.  
*M.u.v. weekenden en in de vakanties maandag en vrijdag  
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2. Samen koken en eten 
In navolging op twee succesvolle Multi-Culti-Culi-Wandelingen was er dit jaar een 
Multi-Culti-Culi-Zomerproeverij. Er werd genoten van lekkere hapjes, er werd 
kennis gemaakt met andere culturen en er werden verhalen verteld. Later in het jaar 
werden deelnemers van alle Multi-Culti-Culi-evenementen uitgenodigd voor een 
kom heerlijke prijswinnende Hollandse preisoep tijdens een gezellige 
ontmoetingsmiddag.  
Verder was er een Afghaanse Kookworkshop. Samen werd er gewerkt aan een 
smaakvolle en kleurrijke driegangen maaltijd waar later heerlijk van gesmuld werd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Stilteruimte 
Een kaarsje branden, even de rust opzoeken in hectische tijden, een gedachtenis aan 
een dierbare schrijven of luisteren naar de stemmige muziek: de stilteruimte werd 
vaak gebruikt, waaronder een groot aantal keren door leerlingen en leerkrachten bij 
verdrietige gebeurtenissen. De werkgroep organiseerde tevens een bijzonder 
Winteravondconcert in Kerstsfeer met een Gregoriaans koor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Marktplein 
… Wens voor de toekomst … 
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5. Studieruimte 
Eens per week kunnen wijkbewoners meedoen met het Digitaal Café, waar ze 
gebruik kunnen maken van de hulp van twee vrijwilligers en elkaars kennis op het 
gebied van computers en tablets. Ook is de Virtuele Wereld geïntroduceerd. 
Hiermee kunnen deelnemers later o.a. ook vanuit huis (bijvoorbeeld bij ziekte) 
contact hebben met elkaar.  
Er is een mooie boekenkast geplaatst die door het jaar heen steeds meer gevuld is 
met boeken die wijkbewoners hebben meegebracht. Regelmatig staan bezoekers te 
snuffelen naar nieuw leesvoer en ruilen het ene exemplaar voor het andere. Ook 
mensen van buitenlandse afkomst vinden hier boeken die passen bij hun kennis van 
de Nederlandse taal.  
Er is een prikbord waar zo nu en dan ‘zoekertjes’ op worden geprikt.  
In de middaguren zijn er vaak een paar uurtjes dat het rustig is in het Huis van de 
Wijk. Tijdens die uurtjes is het er heerlijk studeren of werken aan de laptop. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Samen bewegen 
... Wens voor de toekomst …  
 

7. Activiteiten/cursussen jeugd 
Met de activiteiten van CLUB 63 was er vrijwel elke dinsdagmiddag een activiteit. Er 
werden lampionnen en vogelvoer gemaakt, ontdekkingstochten door de wijk 
gelopen, er werden beestjes gezocht en gevist in de Kabroekse beek, en er werd 
gebakken en gespeeld. Zowel jong als oud (en alles er tussenin) deed mee. Zo 
leerden ze van en met elkaar.  
… Verder ligt hier ook nog een wens voor de toekomst … 
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8. Voorzieningen 
… Wens voor de toekomst … 
 

9. Zorg 
… Wens voor de toekomst … 
 

10. Historisch erfgoed 
Leerlingen van het Dendron College is gevraagd om de rijke historie van onze wijk 
(ontstaan in 1960) vast te leggen voor deze en komende generaties. Intussen worden 
alle stukken die spontaan door wijkbewoners worden aangeboden, bewaard in een 
digitaal archief om ze op een later moment in de NorbertusNieuwsbrief en op onze 
website te publiceren en/of te presenteren bij gelegenheden.   
 

 
6. Communicatie  
Website 
Onze website www.norbertuswijk.nl geeft veel mogelijkheden om informatie te delen. In 
2016 zijn er verschillende pagina’s toegevoegd en is er geschoven met de menu’s om zo 
nieuwe activiteiten ook daar een passend plekje te kunnen geven.  
We kregen van myalbum.com een gratis account aangeboden waardoor de actuele foto’s op 
een mooie manier getoond kunnen worden en zo bewaard blijven voor de toekomst. Een 
aanwinst voor de site.  
 

 
 
 
Facebook 
De Facebookpagina voor de Norbertuswijk wordt inmiddels ‘geliked’ door 339 mensen. De 
laatst-geplaatste Facebook-berichten zijn voor iedereen zichtbaar in de kantlijn op de 
website. 
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Digitale NorbertusNieuwsbrief 
In 2016 zijn er 30 nieuwsbrieven uitgebracht. We zijn eind januari gestart met 150 
mailadressen. In december was de maillijst gegroeid tot 212 ontvangers. Dit aantal groeit 
nog steeds. Alle nieuwsbrieven zijn online terug te lezen. 
 

 
 

Huis-aan-huis-mailings 
Mede omdat niet alle wijkbewoners beschikking hebben over internet is er ook in 2016 
voor gekozen om zo nu en dan een kalenderkaartje of flyer huis-aan-huis te bezorgen. We 
mochten daarbij rekenen op de hulp van vele Huiskamerbezoekers.  

 

 
 
7. Huis van de Wijk 
Begin 2016 konden we nog even gebruik maken van de voormalige Kapelaanswoning aan 
de Julianastraat als tijdelijk Huis van de Wijk. Op 19 januari zijn we gestart op de nieuwe 
locatie aan de Gebroeders van Doornelaan. Hoewel er nog wat puntjes op de i moesten 
landen waren we gauw gewend. Ook vele wijkbewoners voelden zich al snel thuis in dit 
nieuwe Hart van de Wijk. 
Sindsdien zijn bezoekers elke ochtend welkom voor gezelligheid, een kopje koffie of thee en 
het lezen van de krant. Het Huis van de Wijk (ook wel Huiskamer) is ook de plek waar veel 
andere activiteiten plaatsvinden, steeds weer met ‘verbinding’ als belangrijkste doel. Zo 
zijn er vergaderingen en andere bijeenkomsten, ook van externe partijen. Deze worden 
steeds getoetst op 3 punten: de activiteit … 

1. moet tot verbinding leiden 
2. mag niet commercieel zijn 
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3. moet op enige wijze wijk- of schoolgebonden zijn 
Incidenteel wordt er (in overleg) uitgeweken naar de hal van de Twister waar meer ruimte 
is. Ook de Twister maakt zo nu en dan voor hun activiteiten gebruik van de gezellige 
beslotenheid en rust van de Huiskamer.  
 

 
 
8. Vooruitblik 2017  
Het Wijkcomité richt zich in 2017 o.a. op de volgende aandachtspunten  
 
 Uitbreiding van de samenwerking met school 
 Meer samenwerking opzoeken met het Dendron College & Bouwopleiding 
 Burendag 2017: Wereldmarkt i.s.m. scholen en vele andere organisaties 
 Zorg en waardering voor onze vele vrijwilligers 
 Samenwerking met, en ondersteunen van, andere wijkinitiatieven 
 Communicatie met wijkbewoners: digitale nieuwsbrief & kalenderkaartjes 
 Ondersteuning verschillende werkgroepen 
 Activiteiten door en voor wijkbewoners vanuit het 10-puntenplan, o.a.: 

- Koffieochtenden 
- Kookavonden  
- Bewegen o.a. voor ouderen 
- Allerlei activiteiten voor jong & oud met CLUB 63 

 Kleur in de Wijk 4 - geveldoeken 
 Inrichting buitengebied (fase 2 & 3) 
 Verwelkoming nieuwkomers in de wijk 
 Ledenwerving Wijkcomité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Financieel jaarverslag 2016 
 
 

 
a. Project 2 betreft alle activiteiten rond website, nieuwsbrieven (33 stuks) en alle flyers met verspreiding in de wijk 
b. Project 4, 5, 7 en 8 zijn opgenomen als activiteiten van de div. werkgroepen in de exploitatie Huis van de Wijk. (Begroot op € 4000,-) 

JAARREKENING BUDGET LEEFBAARHEID / PRIORITEITSGELDEN 

Inkomsten              
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Stimul.subs.   Prior.subs. Website & WG WG Kids in  WG Koken WG Totaal 
  Budget   Leefbrheid KIDW-4 Drukwerk Burendag Ontmoeten Stilteruimte Music Club63 & Eten Bewegen   
            
Saldo subs.2015 - € 138,97  € 10.780,70          € 10.780,70 
Toekenning 2016 € 1.829,94  € 5.000,00          € 5.000,00 
Extern subsidie    € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

             
               
Totaal € 1.690,97  € 15.780,70          € 15.780,70 
               

             

Uitgaven              
               
Totaal 
Prioriteitsgelden € 1.372,78   € 0,00 € 1.079,25 € 232,32 € 753,33 € 394,52 € 400,00 € 318,38 € 905,04 € 0,00 € 4.082,84 
               
               
Resultaat 
Stimuler.subs. € 318,19             
Resultaat 
Prior.Sub.Leefbhd.             € 11.697,86 
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