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Met grote trots en blijdschap presenteren

wij jullie de geboorte van het nieuwe

krantje “Ons Podium”.

Ons Podium is de nieuwsbrief van de

stichting Samen Op De Horst, de onlangs

opgerichte wijkraad voor de Horst. Deze

niewsbrief is bedoeld voor alle inwoners

van de Horst en wordt gratis huis aan

huis verspeid op de Horst.

Het is onze bedoeling jullie minimaal drie

maal per jaar te informeren over alles wat

er op de Horst speelt en leeft: aktiviteiten

en belangrijke gebeurtenissen op de

Horst, voor de Horst en de Horstenaren

belangrijke politieke agendapunten en

maatschappelijke ontwikkelingen, leuke

feiten en weetjes over de Horst en haar

bewoners, enzovoort.

In de rubriek “Open Podium” kan en mag

iedereen zijn (ongezouten) mening over

de Horst en haar leefklimaat spuien. Het

spreekt vanzelf dat deze stukken moeten

voldoen aan algemeen aanvaarde regels

van goed fatsoen, dus géén ordinaire

scheldpartijen, géén haatzaaiende of

opruiende stukken en géén racistische of

discrimininerende stukken.

Tot slot wensen wij jullie veel leesplezier

en wij hopen met dit krantje een zinvolle

bijdrage te leveren aan een prettig en

constructief leefklimaat op de Horst.

De redactie.

Hoera, het is een krantje!
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De Stichting Samen Op De Horst is
opgericht op 27 februari 2015. Wij stellen
ons ten doel:
a. het scheppen en in stand houden van

een prettig leef- en woonklimaat op de
Horst,

b. het stimuleren en activeren van de
bewoners van de Horst om een actieve
bijdrage te leveren ter bevordering van
de kwaliteit van het leven en wonen in
De Horst,

c. in overleg met de bewoners van het
werkgebied die zaken te signaleren en
aan de orde te stellen bij het
gemeentebestuur die voor de kwaliteit
van De Horst van belang zijn,

d. de samenwerking tussen de bewoners

van De Horst, de organisaties die er
werkzaam zijn en het
gemeentebestuur te bevorderen en

e. het verrichten van al wat hiermee
verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn.

Het bestuur:

Voorzitter: Peter Zwitserloot
Secretaris: Elma Burg
Penningmeester: Jeroen Hack
Bestuursleden: Jan Coenen

John Duijghuisen
Simone Meilink

Webmaster: Roy Leenders

Werkgroepen:

Jeugdsoos: Natascha Schiermann
Kerkgebouw: Peter
Voorzieningen: Jeroen
Sociale veiligheid
en participitatie: Simone

Contact:

Stichting Samen Op De Horst
p/a Kon. Wilhelminaweg 18
6562 KZ  Groesbeek
bestuur@samenopdehorst.nl
www.samenopdehorst.nl
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Eindelijk is het zover!

Een klein jaar geleden zijn wij met een
kleine club bij elkaar gekomen om te
kijken of het zinvol en noodzakelijk was
om een wijkraad voor de Horst op te
richten. Na twee goed bezochte
bijeenkomsten met de bewoners van de
Horst is gezamelijk besloten inderdaad
een wijkraad voor de Horst op te zetten
en op 27 februari a.s. gaan wij bij de
notaris de statuten voor de stichting
“Samen Op De Horst” ondertekenen,
waarmee de wijkraad officieel een feit is.

Voor u ligt de eerste uitgave van de
nieuwsbrief die wij als wijkraad van de
Horst gaan uitgeven. Hiermee willen wij
als bestuur er voor zorgen dat u als
bewoner van de Horst geïnformeerd blijft
over onderwerpen die ons allemaal
aangaan. Dat past dan weer goed in de
doelstellingen van de wijkraad. Want als
doelstelling hebben wij het onderhouden
van een prettig woon- en leefklimaat op
de Horst, het stimuleren van activiteiten
op de Horst, het bevorderen van de
samenwerking van de bewoners van de
Horst en als laatste, het hebben van
overleg met verschillende partijen over
zaken die de Horst aangaan.

Naast de oprichting is het ook prachtig
om te zien dat één initiatief al door
enkele ouders is opgepakt. De
maandelijkse soos voor de jeugd van de
Horst (en omstreken) wordt goed
bezocht en levert veel positieve reacties

op. Een kort verslag van de eerste keren
vindt u verderop in dit blad.

Daarnaast hebben we aangegeven
samen met andere partijen en het
bestuur van de kerk, op zoek te gaan
naar een nieuwe toekomst voor de kerk
op de Horst. Ook dat is iets wat ons allen
aangaat en ook daarvan vindt u verderop
in dit blad een verslagje. Bovendien heeft
de redactie van dit blad dit onderwerp
aangegrepen om de geschiedenis van
ons kerkgebouw te belichten in hun
rubriek “Wat weet u nu eigenlijk over de
Horst? Feiten en fabels”.

Op 3 maart om 20:15 uur is er weer een
gezamelijke bijeenkomst in de Slenk. De
koffie/thee staat natuurlijk klaar en ik
hoop weer velen van u te mogen
begroeten.
Die avond zal het bestuur enkele
onderwerpen, waar aan gewerkt wordt,
nader toelichten en worden enkele
(mogelijke) nieuwe initiatieven toegelicht.
Ook zal een medewerkster van het
Sociaal Team een toelichting komen
geven over hoe de gemeente Groesbeek
de nieuwe Zorgwet gaat toepassen en
uitvoeren.

Groeten,

Peter Zwitserloot, voorzitter.

Beste bewoners van de Horst
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Op 27 januari was er in de Slenk een
informatiebijeenkomst over de toekomst
van de kerk op de Horst. Deze
bijeenkomst werd bezocht door ongeveer
50 personen en werd geleid door
Pastoor Henk Janssen van de parochie
HH Cosmas en Damianus. Ook het
kerkbestuur was aanwezig. De
bijeenkomst afgesloten na hetwerd
maken van enkele afspraken hoe verder
te gaan om tot een acceptabele
oplossing voor de kerk te komen.

Pastoor Janssen begon met aan te geven
dat een aantal actiepunten uit een vorige
bijeenkomst zijn opgepakt. Er is een
makelaarsrapport opgemaakt over de
technische toestand van de kerk en
daarbij is ook aangegeven dat de kerk op
de gemeentelijke monumentenlijst staat
en at volgens het bestaandew
bestemmingsplan (maatschappelijke
bestemming) met het gebouw gedaan
mag worden. Ook gaf Pastoor Janssen
aan overleg met de gemeente Groesbeek
te hebben gehad over het vinden van een
nieuwe bestemming voor het kerkgebouw.
Deze informatie is met de aanwezigen
gedeeld en daar ontstond regelmatig
een stevige, soms emotionele ,
discussie over.

Uit het overleg met de gemeente
werd duidelijk dat er verdere
stappen gezet moeten worden
om, in overleg met de
gemeenschap van de Horst,
tot een eventuele zinvolle

herbestemming van de kerk te komen.
Het kerkbestuur gaf daarbij aan dat zij er
voor zorgen dat de kerk wind- en
waterdicht gehouden wordt en dat het
daarbij blijft.

Aan het einde van de bijeenkomst is
afgesproken dat in een kleiner
gezelschap, vervolgbesprekingen worden
gehouden. Met die bijeenkomsten is het
de bedoeling een aantal mogelijke
voorstellen voor de toekomst van het
kerkgebouw te ontwikkelen. Die
voorstellen zullen dan in volgende
informatiebijeenkomsten gepresenteerd
worden. Een aantal aanwezigen gaven
aan bij de vervolg besprekingen
betrokken te willen worden. Namens de
wijkraad zal er ook aanwezig zijn.iemand
Een datum voor de eerste bijeenkomst is
nog niet gepland.

Informatie bijeenkomst Kerk op de Horst
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Foto: Theo Bons; fotobewerking: John Duijghuisen



Feitelijk bestaat De Horst uit drie delen:
de Plak, de Heikant en de dorpskern.
De oorsprong en basis van De Horst ligt
in de buurtschappen de Plak (Ketelstraat,
Hoge Waldseweg en Lage Horst) en de
Heikant (Cranenburgsestraat, Boersteeg
en Dennenkamp).

De dorpskern van De Horst is pas later
ontstaan, namelijk rond 1850 toen de
gemeente Groesbeek de bewoners van
de buurtschappen De Heikant en De Plak
de kans gaf om dat wat eerst slechts
woeste gronden waren te pachten of te
kopen om te ontginnen en er landbouw
op uit te oefenen. Er stonden vooral
kleine boerderijen. Kort na de
eeuwwisseling werden er ook winkels, een
molen en een lagere school gebouwd.
Langzaam groeide de dorpskern,
gelegen rond het kruispunt Hoge Horst,
Reestraat, Plakseweg en Ketelstraat. Er

kwam ook een kerk met pastorie, een
klooster, nog meer winkels en uiteindelijk
ook woningen. Zoals velen van jullie
weten werd op het eind van de Tweede
Wereldoorlog, 1944-45, de hele
dorpskern verwoest. Alle hedendaagse
bebouwing van De Horst is na de oorlog
weer opgebouwd. De Horst is een
levendig kerkdorp met veel activiteiten.

De Horst werd en wordt nog steeds,
bewoond door markante personen. Wie
kent een van die mensen, wie kent hun
verhaal? In deze rubriek willen we het
verhaal van deze markante Horstenaren
vertellen, zodat iedereen die op De Horst
woont, weet wie de mensen zijn die er
voor gezorgd hebben dat De Horst
bestaat in de vorm die het nu heeft.
Neem alstublieft contact op met de
redactie wanneer u uw verhaal wilt delen.

Beroemd en berucht op de Horst: markante Horstenaren
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Zittend (vlnr): Piet Lamers, Gerrit Kerkhoff, Hend Peters, Hend Thijssen, Jan Cillessen, Bertus Bons, Hend Kerkhoff en Piet Rutten; staand,
1 rij: Gerrit Kerkhoff, Wim Sluis, Hend Kosman, Jan Dahm, Hendrik Voermans, Jan Kosman en Jan Grutters; staand, 2e rij: Thé Loeffen, Grad

e

Schoenmakers, Gerrit Kosman, Gerrit Duijghuisen, Piet Kosman, Gerrit Wanders, Wim van Duijnhoven en Jac. Kosman.
Bron: G.G.Driessen, B.Thissen, J.van Bernebeek en P.Wilbers (red.): Kent u ze nog... de Groesbekers. (1973)
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Al in 1912 wilden enkele kapitaal-
krachtige boeren van de Plak en de
Heikant een eigen parochie op De Horst.
Door tegenwerking van de Groesbeekse
pastoor en de bisschop in den Bosch
kwam dit er jarenlang niet van. Pas na de
komst van pastoor van der Leeden kwam
er schot in de zaak en in juni 1927 was
de nieuwe parochie, toegewijd aan het
Goddelijk Hart van Jezus, eindelijk een
feit. Ruim een jaar later, op 24 juli 1928,
wijdde de bisschop de nieuwe kerk in.

Nadat tijdens de oorlogshandelingen van
1944-1945 op De Horst de kerk uit
1928 was verwoest, werd aan de
Reestraat eerst een noodkerk gebouwd
(de huidige Slenk). De architect van de
noodkerk, Nico van der Laan, kreeg ook
de opdracht voor de nieuwe kerk, die in
1952 gereed kwam.  Zijn broer, de
Benedictijner monnik Dom Hans van der
Laan, had voor de kerkelijke architectuur
een vormentaal ontwikkeld, zoals het
Plastisch Getal (een soort
driedimensionale Gulden Snede) en het
uitgangspunt dat ruimte ontstaat door
het plaatsen van massieve elementen
(zoals een weg een laan wordt door de
bomen die erlangs zijn geplant). Nico
paste deze maatvoering en vormentaal
vervolgens toe. De kerk van De Horst is
’n fraai voorbeeld van deze architectuur.
Het voorportaal heeft menselijke
afmetingen, waardoor de grotere
afmetingen van de kerk zelf beter te
“behappen” zijn. De kerkruimte zelf
wordt gevormd door kolommen aan

weerszijden. Die kolomen van ongepolijst
graniet zijn in groepen van drie geplaatst
tussen gemetselde pijlers. Geen
oneindige rij, maar een samenstel van
kleine rijen. Daardoor is de lengte van de
kerk weer tot menselijke maten terug te
voeren. De breedte van de kerkruimte is
weer te “meten” door vergelijking met de
kleinere breedte van de zijgangen. De
kerk heeft uitwendig door de driehoekige
gevelbeëindiging, vierkante klokkentoren
en ronde doopkapel het karakter van een
vroegchristelijke kerk.
In het metselwerk en de houten
onderdelen is de ambachtelijke vakkennis
van die traditionele bouwvakkers te
herkennen. Mede doordat kerk en toren
wit zijn geschilderd, geven ze in het
landschap op een fraaie wijze de plaats
van het dorp De Horst aan. De kerk is in
2006 aangewezen als gemeentelijk
monument.
Bron: Heemkundekring Groesbeek.

Een Horster monument: de geschiedenis van onze kerk in ’t kort.

Nieuwjaarskaart  van de Parochie van het Goddelijk Hart, De Horst.
Op de foto staat linksonder de kerk uit 1928, daarnaast de noodkerk
van na WOII en daarboven de nieuwe kerk uit 1952.
Linksboven: Pastoor C. van der Leeden, de stichter van de parochie
en rechtsboven pastoor P. Baars, zijn opvolger.



De naam is er; de stichting is een feit; er
is zelfs al een krantje. Maar het ontbreekt
ons nog aan een logo. Want zeg nou zelf:
wat is een modern instituut zonder logo?
Niets toch?

Daarom: bedenk (en ontwerp) een
flitsend, modern logo voor ons, stuur het
naar ons op en maak kans op een
geweldige prijs.

Alles kan, alles mag. Uit alle inzendingen
kiest het bestuur de beste, mooiste en/of
leukste. De bedenker van dit winnende
logo weet zich daarmee verzekerd van de
eeuwige dank van het bestuur en
ontvangt bovendien een geweldige en
gepaste prijs. Welke? Dat houden we nog
even voor ons.

Het bestuur.

Prijsvraag Logo
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Jeugd- en jongerensoos

Met een aantal vrijwilligers hebben wij het
initiatief genomen om op de Horst een
maandelijkse aktiviteit voor de jeugd op
te zetten.

Vanaf januari 2015 organiseren wij elke
eerste vrijdag van de maand (behalve juli
en augustus) een jeugd- en jongeren-
soos in Dorpshuis De Slenk.
De avond biedt een laagdrempelige
ontmoetingsplek waar naast disco ook
spelletjes en andere activiteiten worden
geboden voor en door de kinderen.

We onderscheiden twee groepen:

Toppunt!
Voor de kinderen van groep 5 tot en met
8 van het basisonderwijs.
Tijdstip 19.15 uur tot 20.30 uur.

Puntuit!
Voor alle kinderen vanaf de brugklas van
het voortgezet onderwijs.
Tijdstip 20.45 uur tot 22.00 uur.

De e ,ntree bedraagt 1,00 per kind€

waarvoor ze drinken en iets lekkers
krijgen.



Maart
3 maart (di) Algemene bijeenkomst Samen Op De Horst

20:15 uur, de Slenk (koffie/thee vanaf 20:00 uur)

6 maart (vr) Jeugd- en jongerensoos De Slenk, 19:15 & 20:45 uur
14 maart (za) Halfvasten Lichtjesoptocht
18 maart (wo) Oud papier ophalen (DVSG)
29 maart (zo) Een en al Groesbeek, ZOMA, Spoorlaan

April
1 april (wo) Opnames SBS6 voor hun nieuwe programma

“Bij ons in de wijk”, vanaf 10:00 uur vanuit de Slenk
3 april (vr) Jeugd- en jongerensoos De Slenk, 19:15 & 20:45 uur

15 april (wo) Oud papier ophalen (DVSG)

Mei
1 mei (vr) Jeugd- en jongerensoos De Slenk, 19:15 & 20:45 uur

20 mei (wo) Oud papier ophalen (DVSG)
23-24 mei (za/zo) Mixed toernooi & Horster spektakeldag (DVSG)

Juni
5 juni (vr) Jeugd- en jongerensoos De Slenk, 19:15 & 20:45 uur

17 juni (wo) Oud papier ophalen (DVSG)

Juli
27-30 juli 3 Oldtimer Tractor Vierdaagse

e

Camping de Leigraaf, Ketelstraat

Agenda / Belangrijke data

Uitnodiging voor de informatiebijeenkomst
“Samen Op De Horst”

3 maart a.s om 20:15 uur in de Slenk

Agenda:
• Welkom door Peter Zwitserloot
• Presentatie bestuur en statuten
• Gastspreker Sociaal Team
• Toekomst kerk

• Jeugd- en jongerensoos in De Slenk
• Centrale Thema’s:

1. Voorzieningen
2. Sociale Veiligheid en Participatie

• Afsluiting


