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1 INLEIDING     

                                                  
Dit verslag gaat over het kalenderjaar 2019 voor Wijkcomité Norbertus. Het geeft een beeld van 
de activiteiten die in dat jaar plaats hebben gevonden in de Norbertuswijk en wat er is gedaan om 
de leefbaarheid verder te verbeteren. Het bevat tevens een beknopt financieel jaarverslag en, 
traditiegetrouw, ook alvast een kijkje in de toekomst.  
 

 

2 NORBERTUSWIJK 
 
In 2019 vierde Horst aan de Maas het 800 jarig bestaan met alle zestien kernen. De Norbertuswijk 
is geen aparte kern, maar met ruim 3300 inwoners is onze wijk wel groter dan de meeste dorpen 
in Horst aan de Maas. Als kern zou het de vierde in de rij zijn op basis van inwonersaantal.  
Onze 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 dragen graag een 
steentje bij aan leefbaarheid en woonplezier. Daardoor valt er veel te beleven. Mede daarom 
hebben we dan ook besloten om het 60-jarig bestaan van de wijk groots te vieren, los van 800 jaar 
Horst aan de Maas maar, waar mogelijk, wel in verbinding met andere initiatieven. Daarover is 
verderop in dit verslag meer te lezen. 
 
De rand van de wijk wordt voor een belangrijk deel bepaald door de Kabroeksebeek. Aan de 
Noordzijde is de grens minder concreet, werd en wordt deze meer bepaald door de gevoelde 
verbondenheid van bewoners.  
 
Voor het huis-aan-huis bezorgen van uitnodigingen en informatie hanteren wij de volgende 
straatnamenlijst: 
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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 (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. Op norbertuswijk.nl/straten kunt u een reisje door de 
wijk maken in fotovorm. 
 

 
3 WIJKCOMITÉ NORBERTUS 
 

Algemeen 
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 is samengesteld naar aanleiding van 
buurtgesprekken in 2009, aangevuld met de uitkomsten van een enquête in 2013. ‘Samen’ was 
het meest genoemde woord en ‘verbinding’ is daarom onze doelstelling, ‘samen doen’ de 
leidraad. 
 

Leden  
In 2019 hadden de volgende leden zitting in het Wijkcomité: 
 

1. Voorzitter  Piet Linders (Rembrandtstraat) 
2. Secretaris  Mirjam van Rhee  (vanaf oktober woonachtig in Zwijndrecht) 
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   Femke van Neerven (Benderstraat - sinds najaar 2019) 

https://www.norbertuswijk.nl/straten/
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Vergaderingen  
Wijkcomité Norbertus kwam ook in 2019 weer 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.  
Op 25 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 en Burendag. Daarnaast was er veelvuldig aandacht 
voor 60 jaar Norbertuswijk. Naast deze reguliere vergaderingen waren er vele deelvergaderingen, 
besprekingen en werkgroep-overleggen. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

4 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. Samen met de 
vrijwilligersondersteuner en Werkgroep 11 werken we daaraan. Onderstaande stukken 
beschrijven de stand van zaken en geven een indruk van de impact ervan op het levensplezier van 
wijkbewoners. 
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1. Ontmoetingsplek (de Huiskamer binnen het Huis van de Wijk) 

• De Koffieochtend werd onverminderd goed bezocht. Van de ca. 20 vaste Huiskamervrijwilligers 
zijn er dagelijks minimaal twee aanwezig, samen met onze vaste kracht die vanuit de NLW sinds 
2019 werkzaam is in het Huis van de Wijk. Daarnaast is er een coördinator, een roostermaker en 
iemand die verantwoordelijk is voor de boodschappen. De Koffieochtenden zijn op doordeweekse 
dagen, dus van maandag tot en met vrijdag. In de vakanties van dinsdag tot en met donderdag.  
 
• In de Huiskamer worden plastic doppen, kroonkurken en inktcartridges ingezameld voor goede 
doelen. 
 
• De Huiskamer wordt ook intensief 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 of de gemeente, 
indien dit aan de daarvoor gestelde voorwaarden voldoet. We willen beslist niet in het vaarwater 
van de plaatselijke horeca-ondernemers komen en hebben andere belangen. Ook de Twister 
maakt 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. 1+1=3 en dat krijgt steeds meer vorm.  
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2. 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.  
 
• We kunnen zeer tevreden terugkijken op 2019. De vele geslaagde Koken-met-een-Twist-
avonden, waar maximaal 12 deelnemers aan mee kunnen doen, staan voor gezellig samen koken, 
tafel dekken, samen eten en natafelen. 
 
• In januari 2019 zijn drie vrijwilligers gestart met de nieuwe activiteit ‘De Zoete Twist & meer’. 

Doordat deze organiserende dames alle drie in een ander keukencultuur zijn opgegroeid is er 

inspiratie uit allerlei delen van de wereld om te delen met wijkbewoners op de bak-avonden. Jong 

en oud bakken of bereiden samen de heerlijkste zoete of hartige lekkernijen en maken soms ook 

drankjes. Er staan nog veel meer ideeën op de planning voor de komende jaren.  

• Tevens hebben de vrijwilligers van Samen Koken en Eten zich onder andere ingezet met 60 jaar 
Norbertuswijk en op de DAF-dag, en in oktober bij de Proef-de-Herfst-wandeling.  
 

 
 

3. Stilteruimte 

• Tijdens openingstijden van de school en/of de Huiskamer is ook de Stilteruimte toegankelijk.  
 
• Bij ingrijpende 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.  
 
• In 2018 werd een start gemaakt om de stilteruimte regelmatig van een mooi boeket bloemen te 
voorzien. Afgelopen jaar werd dit opgepakt door vrijwilligers die de bloemen nu mooi op het 
seizoen of thema schikken. 
 

4. Marktplein 

• In goede samenwerking met de Twister kon er in 2019 weer enkele malen gebruik worden 
gemaakt van de hal van de school. In feite fungeert deze dus als een soort Marktplein. Het park 
was bij 60 jaar Norbertuswijk en tijdens Burendag ook een echte ontmoetingsplek en deze functie 
zal het in de toekomst vaker krijgen.  
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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, Excel en PowerPoint. Wekelijks zijn er meestal 4 tot 6 deelnemers in de leeftijd tot 88 jaar. 
Er was ca. 50 keer Digitaal Café in 2019. 
 
• ‘Meester Piet’ (van Kempen) gaf ook in 2019 weer wekelijks blokfluitles in de Huiskamer. 
 
• 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, 
hun camera en elkaar. 
 
• 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 

• Toen in 2019 het Meulenveldpark gerealiseerd was, is Club 63 al snel daarna gestart met een 

wekelijkse Jeu-de-Boules-ochtend op vrijdag. Van 10.30 tot 12.00 uur kan iedereen die maar wil 

aansluiten voor een spannend spelletje Jeu de Boules. Voor koffie, thee en koekjes wordt tevens 

gezorgd. Bij heel slecht weer is er in het Huis van de Wijk of in Kinderdagverblijf ’t Nest als 

alternatief gelegenheid tot Jeu de Sjoel, oftewel ouderwets sjoelen. Beide activiteiten hebben 

vanaf september met succes een aanvang genomen. 

 

• De wekelijkse activiteit ‘Kom-op-de-Soep-en-in-Beweging’ 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 dat eens per twee weken 
begeleid wordt door een professional. 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. Vier vrijwilligers koken om beurten de soep voor deze activiteit, 
elke zondag tussen 11.00 en 13.00 uur. In 2019 ontvingen de vrijwilligers van Kom-op-de-Soep (en-
in-beweging) een cheque ter waarde van € 750,= namens Stichting Naoberzorg Nederland én een 
mooi bedrag van € 1000,=  van Afslag 10. Dankzij deze bijdragen kan er een professionele 
beweegcoach worden ingezet voor het beweegonderdeel. In overleg met beide organisaties, de 
vrijwilligers en beweegcoach Dien van Dinther is besloten om ook mensen die niet in de 
Norbertuswijk wonen de gelegenheid te geven mee te doen op de zondagen. We hopen die 
professionele ondersteuning ook in de toekomst te kunnen voortzetten. 
 

 



10 
 

7. Activiteiten voor jong & oud 

• Het driemanschap Club 63, hierboven ook al genoemd bij Samen Bewegen, mocht zich in 2019 
uitbreiden tot een viertal nadat Leo Oymans zich meldde als vrijwilliger. Een welkome versterking! 
Club 63 is weer actief geweest met diverse activiteiten. Vooraf is gekeken welke onderdelen uit 

2018 succesvol waren en deze zijn in 2019 weer in het programma opgenomen. Zo kwamen een 

bezoek aan de Gortmeule en aan het Kasteel ter Horst, de ‘wilde’ wandeling ‘Run through the 

jungle’, vissen (letterlijk) in de visvijver, techniek (uit elkaar draaien van oude apparatuur), St. 

Maarten fakkels maken en meedoen aan de optocht, en een picknick in het park dit jaar aan bod. 

Verder: het mede organiseren van het 60-jaar Norbertuswijkfeest, het DAF-weekend en het DAF-

kunstwerk. Dit alles samen met de vele vrijwilligers. Met natuurlijk ook de Zeskamp, aansluitend 

aan de opening van ons Meulenveldpark. Hierover verderop meer.  

• In de eerste helft van het jaar was er nog de spelletjesavond, waar mensen uit alle 
leeftijdscategorieën bij konden aanschuiven. Door terugloop in deelnemers is besloten deze 
activiteit voorlopig te laten vervallen.  
 

 
 

• De tweewekelijkse handwerkmiddag is nog steeds onverminderd populair. De deelnemers 
werken aan hun brei-, haak-, borduur- of naaiwerk in een gezellige sfeer. Ook kaarten maken is 
populair. Onderling worden ideeën uitgewisseld en de deelnemers helpen elkaar, waar nodig, 
weer een stapje verder.  
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8. Voorzieningen 

• Club 63 is in 2019 (onder de noemer ‘Samen Duurzaam Norbertuswijk’) gestart met een tweede 

ronde Zonnepanelen en Isolatie. Na screening werd besloten om dit met dezelfde bedrijven op te 

pakken als in 2018. De opbrengst van de zonnepanelen over 2019 bedroeg 44.235 kwh. Een CO2 

besparing van 210.797 kg over het gehele project. Landelijk een 3e plek! Ook in de isolatie zijn er in 

2019 nog een groot aantal adressen toegevoegd. Hun aanwezigheid op de ‘Greune Mèrt’ heeft 

daar eveneens aan bijgedragen. Eind 2019 werd de start gemaakt met een Repair Café in Horst. 

Op de Greune Mèrt hebben de heren al direct spontane, positieve reacties mogen ontvangen. 

Tevens hebben ze de aanzet gemaakt om de mensen van natte voeten en ondergelopen straten te 

verlossen bij stortbuien door Waterklaar.nl onder de aandacht te brengen. De projecten Repair 

Café en Waterklaar.nl zullen in 2020 verder gestalte krijgen. Laatstgenoemde zal in samenwerking 

met de Gemeente verder worden geconcretiseerd. De Deelmobiliteit (in de vorm van elektrische 

auto’s en fietsen die gedeeld gebruikt zouden kunnen worden) is eveneens een actiepunt van 

Samen Duurzaam Norbertuswijk. Hier zijn ze in 2019 over in gesprek gegaan met de Gemeente. 

Een en ander zal in 2020 een vervolg krijgen.  

9. Zorg 

• In het afgelopen jaar is er hard gewerkt om een stevige basis te creëren voor het nieuwe 
Meldpunt Norbertus (werktitel). Meer hierover vindt u bij het kopje WERKGROEP 11 op pagina 11.  
 
 

 

10. Historisch Erfgoed 

• Op 22 & 23 juni vond 60 jaar Norbertuswijk plaats. Daarbij keken we niet alleen terug in de tijd, 
maar creëerden we ook nieuwe herinneringen. Het hele weekend was gebaseerd op de vroegere 
Norbertuskermis, maar dan in een geheel nieuw jasje gestoken. Op verzoek van de voormalige 
Stichting Gemeenschapsbelangen Norbertus openden we eerst de vernieuwde speeltuin ’t 
Östenriekske. Daarna werd het nieuwe park geopend met de onthulling van de naam 
‘Meulenveldpark’. Vervolgens werd het beweegplein in gebruik genomen met een spetterende 
opwarming en uitleg van Olga Commandeur. De verdere middag streden tien teams, bestaande uit 
o.a. wijkbewoners, in een zeskamp met zeven spellen. In de avond was er muziek en de 
prijsuitreiking. Het nieuwe boekje ‘Norbertuswijk - 60 jaar samen wonen in ’t sjemdörp’ werd 
gepresenteerd en als klap op de vuurpijl was er vuurwerk terwijl de klokken op de toren, na jaren 
stilstand, weer in werking werden gesteld. Op zondagochtend was er frühschoppen met de 
Reulsberger Muzikanten. Door het gevarieerde programma zagen we dat weekend wijkbewoners 
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van alle leeftijden en afkomst veel plezier hebben. Een kleine 60 vrijwilligers hielpen mee om er 
een succes van te maken. Voor deelnemers en vrijwilligers was er een potje Sjemdörp-jam.  
• Het daaropvolgende weekend stond in het teken van de Dafjes, die in de vorm van een driedelig 
kunstwerk (van Jeu van Helden) een vast plekje kregen aan de Gebroeders van Doornelaan. In 
America was er dat weekend een Daf-treffen in het kader van 800 jaar Horst aan de Maas. Tijdens 
een Daf-toertocht door de gemeente was er in onze wijk een pitstop-moment.   
 

 
 

5 WERKGROEP 11 (+ Werkgroep Doorontwikkeling) 

In 2017 de Werkgroep Doorontwikkeling (WGDO) in het leven geroepen om in helikopterview naar 
de wijk te kijken. De werkgroep is sindsdien verantwoordelijk voor het creëren van strategische 
randvoorwaarden, met name voor punt 9 uit het 10-puntenplan. Zo regelen ze fondsaanvragen, 
bespreken knelpunten en onderhouden contact met bijvoorbeeld de eerstelijns zorg. Ook 
professionals maken deel uit van deze werkgroep om zo met korte lijnen samen te werken aan 
een stevige basis. De werkgroep doet belangrijk werk, maar dit speelt zich veelal af achter de 
schermen. 
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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. Daarin gaan ze op 
zoek naar talent en interesses, hebben oor voor vragen en behoeftes en proberen hierin te 
verbinden, ook samen met het nieuwe meldpunt. Waar mensen ideeën hebben voor wat er beter 
kan, ondersteunt en/of faciliteert Werkgroep 11 zodat deze ideeën uitgewerkt kunnen worden. Zo 
was er bijvoorbeeld een wijkbewoner die graag een bankje van een nieuw likje verf wilde 
voorzien. Ook werden wijkbewoners bij elkaar gebracht die samen aan het onderzoeken zijn of 
een hondenspeelweide in de wijk haalbaar is. Normaal gesproken wordt er van onderop gewerkt, 
een enkele keer worden er vrijwilligers gezocht om een plan uit te kunnen voeren.  
 

 
 

Werkgroep 11 heeft al verschillende ‘Welkom-in-de-wijk’-tasjes afgegeven bij nieuwe 
wijkbewoners en is bovendien gestart met het opzetten van een Straatnetwerk, waarin van elke 
straat minimaal één contactpersoon gezocht wordt. De potentiële straatcontactpersonen zijn 
alvast een keer bij elkaar gekomen om kennis te maken en te brainstormen over de taken die ze 
op zich zouden kunnen/willen nemen. In 2020 wordt hier verder aan gewerkt.  
Intussen werd er ook gewerkt aan Meldpunt Norbertus, dat in 2020 de naam VoorMekaar zal 
krijgen. Het Meldpunt is een telefoonnummer en een mailadres met daarachter een aantal 
vrijwilligers die in nauw contact staan met professionals. Hier kunnen mensen straks terecht met 
(hulp)vragen of voor een luisterend oor. Wijkbewoners worden uitgenodigd om hun talent in te 
zetten om andere wijkbewoners verder te helpen. 
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6 VRIJWILLIGERS 

De lijst met ‘vaste vrijwilligers’ telde eind 2019 ruim 40 namen. Een enkeling daarvan is (vrijwel) 
dagelijks actief voor de wijk, de meesten wekelijks. Uitgangspunt is ieders interesse en talent.  
Voor de Huiskamervrijwilligers is er een roostermaker en de vrijwilligers hebben vrij intensief 
contact met elkaar via Whatsapp. Als iemand vervanging zoekt is dat onderling al snel geregeld. 
Ook de leden van CLUB 63 zijn erg actief en komen steeds weer met nieuwe ideeën.  
Deze mensen zijn van onschatbare waarde. Daarom was er ook in januari 2019 weer een 
Dankjewelavond voor de ‘vaste’ vrijwilligers, ditmaal in de hal van de Twister. Op de Dag van de 
Vrijwilliger (7 december) was er bovendien een klein cadeautje als bedankje voor de inzet.  
Daarnaast zijn veel wijkbewoners bereid om incidenteel hun handen uit de mouwen te steken. Ze 
tellen flyers of bezorgen ze huis-aan-huis, vouwen de was of helpen mee tijdens Burendag. In 2019 
waren er bovendien veel mensen bereid om te helpen bij de organisatie van 60 jaar 
Norbertuswijk. Deze ca. 60 mensen werden bedankt voor hun inzet tijdens een afsluitende 
zondagmiddag, enkele weken na het feest.  
Eind december werkten vele vrijwilligers samen tijdens de Hôrster Kwis.  
 

 

7 COMMUNICATIE 
 
• AVG 
De in 2018 aangescherpte privacywet heeft uiteraard nog steeds onze aandacht, maar het volledig 
doorvoeren is een (tot nu toe té) grote klus gebleken. In 2019 waren er teveel andere zaken die 
onze aandacht vroegen waardoor het verder uitdiepen van dit punt naar de achtergrond schoof. 
Uiteraard hebben we wel aan de basisregels voldaan. Een en ander gebeurt ook soms in overleg 
met de Twister omdat zij vanuit Dynamiek hun eigen afspraken hebben waarmee we uiteraard 
rekening houden.  
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• Website 
Onze website norbertuswijk.nl heeft in 2019 een aantal nieuwe pagina’s gekregen rondom 60 jaar 
Norbertuswijk. Vanuit de nieuwsbrief wordt vaak doorgelinkt naar pagina’s om zo extra informatie 
te geven aan mensen die daar behoefte aan hebben.  
 
• Facebook 
Het aantal mensen die de Facebookpagina van de Norbertuswijk ‘liken’ is in 2019 weer verder 
gegroeid van 460 naar 495 mensen. Het is zo 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 28 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 271 ontvangers naar 284 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 
Kalenderkaartjes, uitnodigingen en flyers werden ook in 2019 weer in papieren versie huis-aan-
huis bezorgd. Zelfs ontvingen alle wijkbewoners een informatiewaaier in hun brievenbus met voor 
vrijwel elke vaste activiteit een apart kaartje. Voor het vouwen, tellen en rondbrengen mochten 
we rekenen op de hulp van vele Huiskamerbezoekers en (andere) wijkbewoners. Soms zelfs van 
enthousiaste ‘buitenwijkers’. 

https://www.norbertuswijk.nl/
https://www.norbertuswijk.nl/nieuwsbrief/archief/
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8 VOORUITBLIK 2020 
Voor 2020 hebben we al de volgende wensen en plannen:  
 
• Waardering voor de vele vrijwilligers 
• Verder door-ontwikkelen van het 10-puntenplan 
• Activiteiten door en voor wijkbewoners 
• Starten met een nieuwe traditie: een groot jaarlijks Norbertusfeest voor de hele wijk 
• Verder opzetten van het nieuwe wijknetwerk  
• Verder ontwikkelen van het Meldpunt (VoorMekaar - Naoberzorgpunt) 
• Waar nodig trainen/opleiden en begeleiden van de vrijwilligers van het Meldpunt 
• Verwelkoming nieuwkomers (‘Welkom in de Wijk’) 
• Voortzetting en verdere verbetering samenwerking met school 
• Verdere samenwerking met verschillende externe partijen 
• Samenwerking met, en ondersteunen van, andere wijkinitiatieven 
• Communicatie met wijkbewoners, o.a. met kalenderkaartjes en de digitale nieuwsbrief 
• Een actievere rol voor het park, (beweeg)activiteiten ontwikkelen 
• Burendag 2020 
• Kleur in de Wijk 4 - geveldoeken 
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9 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAARREKENING BUDGET LEEFBAARHEID (A) / PRIORITEITSGELDEN (B) 2019 

Inkomsten A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stimul.subs. Prior.subs. Repair Café Web-Nie.br Burendag WG WG Samen Club 63 WG Koken WG Totaal

Budget Leefbrheid Drukwerk Ontmoeten / Stilteruimte Duurzaam &Eten Bewegen

Leefbaarheid

Saldo subs.2018 € 1.439,62 € 4.262,23 € 4.262,23

Toekenning 2019 € 1.850,00 € 5.000,00 € 5.000,00

Bijdragen derden € 486,45 € 486,45

Totaal € 3.289,62 € 9.262,23 € 9.748,68

Uitgaven
Totaal  € 900,00 € 49,00 € 647,50 € 504,22 € 413,62 € 72,31 € 227,88 € 59,67 € 0,00 € 0,00 € 1.974,20

Resultaat Stimuler.subs. € 2.389,62

Resultaat Prior.Sub.Leefbhd. € 7.774,48

EXPLOITATIEREKENING HUIS VAN DE WIJK 2019

Inkomsten 
Verhuur/gebruik € 511,35

Activiteiten € 3.737,00

Subsidies exploitatie € 15.938,39

Subsidie wijkondersteuner € 4.440,00

Overige inkomsten € 2.431,46

Totaal € 27.058,20

Uitgaven
Huisvesting € 7.994,48

Inkoop € 4.756,10

Organisatiekosten € 7.778,33

Inleenvergoeding wijkondersteuner € 3.991,23

Bestuurskosten / drukwerk € 2.109,76

Totaal € 26.629,90

 

Resultaat Pos. € 428,30
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DOORONTWIKKELING ZORG & VOORZIENINGEN 10PUNTENPLAN 

Resultaat periode 1 okt. 2018 - 1 okt. 2019 

Inkomsten

Gemeente Horst ad Maas € 11.500,00

Stg Wonen Limburg € 7.500,00

Oranjefonds € 3.000,00

Overig

Totaal € 22.000,00

Uitgaven

Kosten projectleider / uitvoering € 18.222,74

Training vrijwilligers 1e tranche € 1.600,00

Div. kosten WG11 € 66,85

Div. kosten Meldpunt € 57,32

Overig

Totaal € 19.946,91

Resultaat *) Pos. € 2.053,09

*)  Positief saldo vanwege verschuiven 2e tranche trainingen naar 2020. 

JUBILEUM 60 JAAR NORBERTUSWIJK 22 - 30 JUNI 2019

Inkomsten

Sponsoren € 5.497,00

Inkomsten feestavond, frühshoppen, dienstenveiling en giften € 6.533,46

SGN-budget 60 jaar Norbertuswijk € 35.000,00

Bijdrage eigen middelen Wijkcomité € 4.226,65

€ 0,00

Totaal € 51.257,11

Uitgaven

Totale organisatiekosten jubileumweekend(en) € 12.252,21

Brochure 60 jaar Norbertuswijk € 6.637,40

Torenuurwerken € 32.367,50

Daf kunstwerk i.h.k.v. 60 jaar Norbertuswijk * € 0,00

Totaal € 51.257,11

*)  Het kunstproject Daf-monument (Gebr.v.Doornelaan) wordt in 2020 afgerond (post verlichting staat nog uit).


