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De Horst is een hechte, maar open gemeen-
schap. Sommige families wonen er al genera-
ties lang, andere vonden hier korter geleden
hun thuis. Wij zijn een bloeiende gemeen-
schap met banden in de hele regio, zowel
binnen als buiten de landsgrenzen. Het
Kindcentrum Op De Horst, met o.a. de
basisschool, heeft aantrekkingskracht tot ver
buiten het kerkdorp, een slapend dorpje is
De Horst zeker niet!

Het voorzieningenniveau is wat aan de lage
kant. Voor de dokter moeten we naar het
dorp en hoe graag zouden wij niet ook iets
als een buurtsuper hebben? Gelukkig hebben
wij onze bakker nog en helpt het cafeteria
ons uit de brand als we niet willen koken of
als er een feestje is!  De bus naar Groesbeek
en Nijmegen rijdt nog elke dag. Op werk-
dagen overdag om de 30 minuten(!) en ’s
avonds en in het weekend om het uur. Wij
hebben nog twee cafés, er is een drukbe-
zocht dorpshuis en het verenigingsleven
bloeit. Wij hebben ons eigen sportpark waar
de voetbalvereniging en de korfbaldames
dankbaar gebruik van maken. Schutterij
St.  Hubertus bestaat al ruim 90 jaar en
beschikt over een eigen ruimte met prachtige
schietkelders. Carnavalsvereniging Net Aecht
is al meer dan 60 jaar actief en heeft ons
kerkdorp tot “leverancier van Prinsen”

gemaakt en betrekt onze jeugd met de
kindercarnavalsoptocht bij de traditie.

Onze ouderen voelen zich in ons dorp nog
steeds thuis, al willen sommigen misschien
wel “kleiner” gaan wonen. Er zijn allerlei
activiteiten binnen en buiten verenigings-
verband die zorgen dat zij elkaar blijven
ontmoeten en nieuwe contacten kunnen
maken. Buurtsoepie, een biljartje of kaartje

leggen, samen bewegen of zingen in een
koor zijn een paar grepen uit de wekelijkse
activiteiten.

En we hebben natuurlijk onze monumentale
kerk, waarvan we elk uur de klokken horen.
Klokken die ons soms om elf uur vertellen dat
er een dierbare is heengegaan. De Maria-
kapel is iedere dag open om een kaarsje op
te steken of De Horster doden uit WO II te
herdenken.

Tot slot wonen wij in een prachige omgeving
met natuurgebieden als de Bruuk en het
Schilbroek, met diverse wandelpaden, zoals
het Juffertjespad, door de velden en langs de
Leigraaf en de mooi herstelde Groesbeek,
waar ook veel campinggasten en dagjesmen-
sen van genieten. Ook de ooievaars hebben
de Groesbeek en het Ketelbos ontdekt en tot
hun vaste stek gemaakt!

De handschoen van het gemeentelijk initiatief
“Dorpsagenda” is op De Horst door ons –als
wijkraad– opgepakt en wordt in dit boekje
nader uitgewerkt.
We willen er op deze manier voor zorgen dat
wij allen op De Horst prettig en veilig kunnen
blijven leven en wonen en dat onze verbon-
denheid gekoesterd wordt.

Peter Zwitserloot
Voorzitter Wijkraad Samen Op De Horst

Voorwoord
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De behoefte aan inspraak werd door de
bewoners van De Horst al gevoeld bij de
herinrichting van de Hoge Horst. Er was toen,
op 26 augustus 2014, een inloopavond
waarop ook de eerste plannen gemaakt zijn
voor de oprichting van een wijkraad.
Als thema’s van belangstelling voor de wijk-
raad in oprichting werden gekozen:

- Algemeen
- Wonen en verkeer
- Middenstand
- Sport en recreatie
- Welzijn, zorg en cultuur
- Participatie en sociale veiligheid
- Buitengebied en natuur

De wijkraad ‘Samen Op De Horst’ is opgericht
na een vergadering van de dorpsgemeen-
schap in september 2014 en wil de belangen
van het dorp in brede zin behartigen en bij
de gemeente bepleiten. De stichting is opge-
richt en ingeschreven bij de Kamer van Koop-
handel op 27 februari 2015.

Onder leiding van de wijkraad is de laatste
jaren een discussie gevoerd met bewoners op
De Horst en andere belanghebbenden om te
onderzoeken welke wensen er onder de
bevolking leven over de toekomstige inrich-
ting van De Horst en de behoefte aan voor-
zieningen.

Dit onderzoek sloot goed aan bij een inventa-
risatie die door de nieuw gevormde Gemeente
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Berg en Dal, in samenwerking met Forte
Welzijn, gemeentebreed werd opgezet: de
‘Dorpsagenda’.

In dit boekje beschrijven wij de huidige voor-
zieningen en het verenigingsleven op De
Horst en lichten wij de hoofdpunten van de
door bewoners naar voren geschoven wen-
sen toe.

De Dorpsagenda is een overzicht van wat de
bewoners van De Horst belangrijk vinden
voor de leefbaarheid –nu en in de toekomst–
van ons dorp, gegroepeerd in een zevental
thema’s.

Op de volgende pagina’s presenteren wij een
overzicht van deze thema’s  met de dingen
die wij daar al aan doen of gedaan hebben en
wat we in de toekomst nog meer willen doen
(zie het schema op de vorige pagina).

Binnen in het boekje vindt u dit schema op
een los inlegvel, zodat u alles makkelijk en
overzichtelijk kunt overzien.

Dit boekje is mede tot stand gekomen dankzij
een subsidie van de gemeente Berg en Dal,
waarvoor onze dank.
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Algemeen: Geschiedenis van De Horst
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De sporen van de laatste ijstijd liggen om ons
heen! Ingebed tussen de stuwwal van Ubber-
gen, het golvende landschap van Berg en Dal,
de St. Jansberg en het Reichswald, liggen
Groesbeek en De Horst.

De Horst is een kerkdorp, ontstaan op een
kruispunt van wegen in het agrarisch gebied
ten oosten van Groesbeek. Het officiële
grondgebied van De Horst (6,7  km ) beslaat

2

het gebied tussen het einde van de Boer-
steeg (in het noorden), de Duitse grens (in
het oosten), de Bruuk en de Ashorst (in het
zuiden) en de Koningin Wilhelminaweg (in het
oosten). Gezien de geografische en emotio-
nele band van de bewoners van het Lagewald
met De Horst beschouwen wij het Lagewald
ook onderdeel van ons dorp.

De dorpskern ontstond rond 1850 toen de
gemeente Groesbeek de bewoners van de

buurtschappen De Heikant en De Plak de
kans gaf om nog woeste gronden te pachten
of te kopen om te ontginnen en er landbouw
op uit te oefenen.

De Horst anno 1850
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In het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog is
de bebouwing grotendeels verwoest, inclusief de
in 1928 ingewijde Kerk van het Goddelijk Hart van
Jezus, die toen aan de westzijde van de Reestraat
op de kruising met de Hoge Horst stond. Na de
oorlog werd eerst een noodkerk gebouwd –het
‘oudere’ deel van het huidige dorpshuis– en in
1952 werd de nieuwe kerk gewijd.
Deze monumentale kerk is behalve een markant
orientatiepunt in de wijde omgeving ook een
gemeentelijk monument.

Direct na de Tweede Wereldoorlog breidde De
Horst zich uit met huizen aan de oostzijde van de
Reestraat en de Plakseweg en incidentele bebou-
wing langs de Hoge Horst in de richting van
Groesbeek. In de jaren ’50 en ’60 is de bebouwing

langs de Hoge Horst verdicht en zijn huizen
gebouwd aan de westzijde van de Reestraat en de
Plakseweg. In de jaren ’60 en ’70 is ons dorp
verder uitgebreid met de Das-, Eekhoorn-, Fret- en
Hermelijnstraat. Later volgde de uitbreiding met de
Vendelier- en Tamboerstraat en de Franciscanes-
senhof.

De laatste jaren zijn huizen van het woningbouw-
project ‘De Heikant’ aan de Marterstraat in gebruik
genomen en op Veldzicht wordt nu volop gebouwd.

Op dit moment zijn wij op De Horst met ongeveer
1250 inwoners, verdeeld over een 500-tal huizen.

Nieuwjaarskaart  van de Parochie van het Goddelijk Hart van Jezus  De Horst.
Op de foto staat linksonder de kerk uit 1928, daarnaast de noodkerk van na WOII (nu Doprshuis de Slenk) en daarboven

de kerk uit 1952, gebouwd in de stijl van de Bossche School van architect Nico van der Laan (nu een gemeentelijk monument).
Linksboven: Pastoor C. van der Leeden, de stichter van de parochie en rechtsboven pastoor P. Baars, zijn opvolger.



Het eerste zaadje voor een wijkraad werd
geplant tijdens een inloopavond op 26
augustus 2014 over de herinrichting van de
Hoge Horst; er bleek toen behoefte aan een
meer gestructureerde vorm van bewoners-
overleg.
Om dit verder uit te werken werd op 22
september 2014 een bijeenkomst georgani-
seerd in dorpshuis de Slenk voor de bewo-
ners van De Horst. Ongeveer 60 belangstel-
lenden namen deel aan deze bijeenkomst.
Als aandachtsthema’s voor de wijkraad in
oprichting werden gekozen:
- algemeen,
- wonen en verkeer,
- middenstand,
- sport en recreatie,
- welzijn, zorg en cultuur,
- participatie en sociale veiligheid,
- buitengebied en natuur.

Op 27 februari 2015 is de Stichting Samen

Op De Horst opgericht en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel.

Het doel van onze stichting is:
- Het scheppen en in stand houden van een

prettig leef- en woonklimaat.
- Het stimuleren en activeren van de bewo-

ners om een actieve bijdrage te leveren
ter bevordering van de kwaliteit van het
leven en wonen op De Horst.

- In overleg met de bewoners die zaken
signaleren die voor de kwaliteit van De
Horst van belang zijn en deze aan de orde
stellen bij het gemeentebestuur.

- De samenwerking tussen de bewoners van
De Horst, de organisaties die er werkzaam
zijn en het gemeentebestuur bevorderen.

Wijkvergaderingen

Wij proberen onze doelen onder andere te
realiseren door het regelmatig organiseren
van bewonersbijeenkomsten in dorpshuis de

Algemeen: De wijkraad
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Grote belangstelling op 22 september 2014.
60 aanwezigen, bij het presenteren van de plannen voor een wijkraad;

achter de tafel Peter Zwitserloot, Simone Meilink, Jeroen Hack en Jan Coenen.



Slenk. De verslagen van de verschillende
bijeenkomsten kunt u lezen op onze website:
hartvandehorst.nl/wijkraad/

Tot nu toe hebben wij bewonersbijeenkom-
sten georganiseerd over onderwerpen als:
nieuwbouwproject De Heikant, herinrichting
Dasstraat en omgeving, het Sociaal Team
Groesbeek Zuid, de wijkagent voor De Horst,
brandpreventie, de nieuwe burgemeester van
onze gemeente en met name de toekomst
van onze kerk.

Informatie

Wij onderhouden een website:
(hartvandehorst.nl/wijkraad/) en brengen ook
drie maal per jaar het informatieblad ‘Ons
Podium’ uit. De uitgaven van Ons Podium
kunnen worden nagelezen op de website:
hartvandehorst.nl/wijkraad/ons-podium/.

Activiteiten

Activiteiten van (of ten dele gesponsord
door) de wijkraad:

- Jeugdsoos (vrijdag eens per maand in
Dorpshuis de Slenk);

- Buurtsoepie (elke dinsdag in Dorpshuis de
Slenk);

- Zwerfvuil opruimen in de bermen van het
dorp en het buitengebied, en langs de
wandelpaden (zaterdag, 2 maal per jaar);

- Meedoen aan de jaarlijkse landelijke akties
NL Doet en Burendag.

- Ondersteunen en coördineren van bewo-
nersinitiatieven (bijvoorbeeld m.b.t. het
behoud van de kerk).

Dorpsagenda De Horst 7

Het enthousiaste team van het Buurtsoepie De Horst in de door de provincie Gelderland gesubsidieerde
nieuwe keuken van Dorpshuis de Slenk.
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De stadsbus, lijn 5, naar Groesbeek en
Nijmegen vertrekt om het uur, en overdag
zelfs om de 30 minuten!

Tijdens de inloopavond op 26 augustus 2014
hebben de bewoners van De Horst meege-
dacht over de nieuwe indeling van de Hoge
Horst. Er waren nogal wat opmerkingen over
de exacte indeling en de plaatsing van de
straatverlichting. Het aangepaste plan is op
17 juni 2015 gepresenteerd, en inmiddels
zijn de werkzaamheden uitgevoerd. Het
resultaat beperkt de snelheid van het gemo-
toriseerde verkeer. Maar het wegdek is nog
steeds een lappendeken!

Parkeeroverlast bij de school en het dorps-
huis. Hoe lossen we ons “centrum”-probleem
op? Tijdens de begin- en einduren van de
school is het een komen en gaan op de
Plakseweg. Uitritten van aanwonenden
worden geblokkeerd en er kunnen gevaarlijke

situaties ontstaan voor overstekende kinde-
ren! Wanneer er veel te doen is in het dorps-
huis worden alle straten rond het centrale
kruispunt gebruikt om te parkeren.

In het buitengebied is inmiddels een maxi-
mumsnelheid van 60 kilometer per uur. Op
sommige aanvoerende wegen is echter nog
80 kilometer toegestaan, een snelheid die
met veel fietsers op de weg en bomen langs
de weg veel te hoog is.

De herinrichting van de Dasstraat en omge-
ving heeft prominent op de gemeentelijke
agenda gestaan. Maar helaas zijn de plannen
om de inrichting van deze straten aan te
pakken steeds  weer uitgesteld.

Wateroverlast na hevige regenbuien is een
groeiend probleem op De Horst en verdiend
onze volle aandacht.

Wonen & verkeer



Dorpsagenda De Horst 9

Het voorzieningenniveau is wat beperkt: voor
de dokter en een supermarkt moeten we naar
het dorp. We hebben gelukkig onze bakker
nog en als we niet willen koken of als er een
feestje is kunnen we terecht bij het cafetaria
of bij de dorpskroegen!

Een buurtwinkel voor de dagelijkse bood-
schappen en producten van de plaatselijke
ondernemers zou een prachtige aanvulling op
onze middenstand zijn.

Middenstand

Een buurtwinkel is natuurlijk super!!
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Aan de zuidwestzijde van het dorp, langs de
Hoge Horst, ligt Sportpark De Horst met
voetbalvereniging Door Vriendschap Sterk
Groesbeek (D.V.S.G.), Dames Korfbalvereni-
ging De Horst (D.K.V.), en Schutterij St.
Hubertus aan de Vendelierstraat. Het is hard
nodig dat de accommodatie op het Sportpark
De Horst, zowel voor D.V.S.G. als voor D.K.V.
wordt aangepast en gemoderniseerd.

Naast de bovengenoemde sportverenigingen
zijn er ook nog een aantal andere vereniging-
en actief op De Horst. In de bijlage vindt u
meer informatie over alle verenigingen op De
Horst.

- CV Net Aecht
- VVO St. Birgitta De Horst
- KBO Groesbeek De Horst
- RKJB-afdeling veteranen
- Kerkkoor Horst–Sion–Breedeweg

Voor de kinderen op De Horst zijn twee
speelplaatsen ingericht in het dorp, aan de
Hermelijnstraat en op de pleinruimte tussen
de Vendelierstraat en de Tamboerstraat. Ook
de speelplaats van de school is buiten
schooltijd toegankelijk.

Sport & recreatie
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Aan de Plakseweg staat ‘Kindcentrum De
Horst’ met de basisschool en een gymzaal.
Domino verzorgt op deze locatie de opvang
van peuters en de buitenschoolse opvang. Er
wordt over (ver-)nieuwbouw van de school
gesproken.

In het kader van de Zorg heeft op de wijkver-
gadering van 22 juni 2015 het Sociaal Team
Groesbeek Zuid zich gepresenteerd. Het
Sociaal Team houdt elke maand een inloop-
spreekuur in Dorpshuis de Slenk.

Achter dorpshuis de Slenk staat een aan-
gepaste oefenruimte voor muziekbands: Red
House. Al meer dan 30 jaar gebruiken
diverse bands uit Groesbeek en de wijde
omgeving elke avond en een aantal ochten-
den en middagen deze box-in-box constructie
om te repeteren.

Een maal in de drie, vier jaar is er een grote
overzichtstentoonstelling in het dorpshuis.
Hier kunnen kunstenaars aan deelnemen die
nu op De Horst wonen of hier ooit gewoond

hebben. Inmiddels heeft deze tentoonstelling
met de naam ‘Kom Mar Kieke’ al tien keer
plaatsgevonden sinds het bestaan van De
Slenk. Wie weet vindt de volgende editie
plaats in de kerk!

Er worden regelmatig concerten of recitals
gehouden in de kerk het ‘Goddelijk Hart van
Jezus’. Onder andere het Internationale
Euregio Rijn-Waal Studentenmuziekfestival en
het ‘Cäcillienchor’ uit Wyler hebben hier
concerten georganiseerd . De kerk wordt
geroemd om de goede akoestiek.

Welzijn, zorg & cultuur
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Wij hebben ons altijd sterk gemaakt voor het
behoud van de kerk voor ons dorp. Op dit
moment zijn wij samen met het bestuur van
de stichting STEP, de stichting Vrienden van
het Hart van De Horst en Harold Bons bezig
om te kijken of het mogelijk is om de kerk
geschikt te maken en te gebruiken als nieuw
dorpshuis.
De werkgroep Hart van De Horst beraadt
zich sinds begin 2019 hoe het kerkgebouw
voor de dorpsgemeenschap behouden kan
blijven in een maatschappelijke functie. De
gemeente heeft inmiddels groen licht gegeven
voor de herbestemming van de kerk tot
dorpshuis.
De in 2020 opgerichte Stichting Vrienden van
het Hart van De Horst zal zich beijveren de
plannen te ondersteunen.

Het Buurtsoepie, elke dinsdag in Dorpshuis
de Slenk, is een mooie ontmoetingsplaats.

In het kader van Participatie is in de wijkver-
gadering van 21 januari 2020 aangedrongen
op activiteiten om nieuwe inwoners (bijvoor-
beeld van de Heikant) bij het dorp te betrek-
ken.

In het kader van Sociale veiligheid heeft op de
wijkvergadering van 17 november 2015 de
wijkagent zich voorgesteld, met aanbeveling-
en voor inbraakpreventie, op 8 maart 2016
de burgemeester (en dat heeft geleid tot het
realiseren van de buurtapp), op 15 novem-
ber 2016 de brandweer (met goede adviezen
over rookmelding en de noodzaak te vluch-
ten).

Regelmatig contact met dorpsbewoners,
wijkagent en andere veiligheidsbeambten zou
een aandachtspunt kunnen zijn.

Participatie & sociale veiligheid

Met NL-Doet (in maart) en Burendag (in september) ruimen we De Horst
en de bermen in het buitengebied op en verzamelen tientallen zakken vol zwerfvuil!!
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De Horst is een compact dorp waar bijna
overal de directe nabijheid van het groene en
gevarieerde buitengebied te ervaren is.
Tegelijkertijd is de kerktoren en het regelma-
tig luiden van de klokken een markant
element in het buitengebied. Ten zuiden van
het kerkdorp langs de Plakseweg is het
‘Voedselbos Ketelbroek’ te vinden, waar de
basisschool een volkstuin heeft. Verderop
begint het natuurgebied ‘de Bruuk’ –de
Botterpot in de volksmond– met mooie
vochtige blauwgraslanden (Natuurmonumen-
ten). Het Duitse Reichswald ligt twee kilome-
ter naar het oosten en is via de Ketelstraat te
bereiken. De loop van de beken de Leigraaf
en de Groesbeek is hersteld en erlangs liggen
mooie wandelroutes.

De Horst is door al dit natuurschoon een
aantrekkelijk startpunt en een geschikte

pleisterplaats voor wandelaars en fietsers.
Voor een langer verblijf op De Horst kunnen
de toeristen kiezen tussen diverse campings,
de B&B of een vakantiehuisje.

In het kader van Buitengebied is een twee
jaarlijkse zwerfvuilopruimactie opgezet.
Tijdens NL-doet en Burendag trekken vrijwilli-
gers eropuit met grijpstok en vuilniszak om
de bermen van dorp en buitengebied zwerf-
vuil-vrij te maken! Inmiddels zijn veel van deze
vrijwilligers wijkhelden geworden bij de DAR.
Men kan dan ook regelmatig een bewoner
tegenkomen met grijpstok en zwerfvuilzak.

De wijkraad heeft samen met de school
subsidie aangevraagd en gekregen voor een
didactische wandeling over het ‘Juffertjespad’

en langs de Leigraaf.

Buitengebied & natuur

“D’n Botterpot”



Dorpsagenda De Horst 14

In het kader van wandelgemeente van het
jaar 2020 zijn in samenwerking met Via
Natura twee ‘Ommetjes’ samengesteld door
dorpsbewoners. 'Ommetje De Plak–De
Horst–Groesbeek’ loopt langs de Groesbeek,
de Leigraaf en door de Bruuk. Het ‘Ommetje
’t Schildbroek–De Horst–Groesbeek’ leidt u
door ’t Schilbroek en langs het oude spoor.

Ingrid Claessen: Schildbroek Groesbeek 363 (2013)
(Ingrid Claessen is een kunstenares die woont en werkt op De Horst;

afbeelding gebruikt met toestemming van de kunstenares)
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DVSG (Door Vriendschap Sterk Groesbeek)
De voetbalclub heeft een accommodatie op het Sportpark De Horst, en heeft
momenteel een vijftal seniorenteams en een achttal jeugdteams. De selectie
speelt in de 5de klasse E.
Bouwplannen zijn ontwikkeld voor nieuwe kleedkamers.
LINK: www.dvsg.nl

DKV Korfbalvereninging De Horst
Dameskorfbalvereniging De Horst werd in 1963 opgericht en de kleedkamer-
accommodatie op het sportpark De Horst dateert van 2003. De Korfbalvereni-
ging De Horst speelt ook in Sporthal Heuvelland, en heeft een zestal senioren-
teams en een zevental jeugdteams.
LINK: www.dkvdehorst.nl

R.K. Schutterij Sint Hubertus
Schutterij St. Hubertus is opgericht in 1928 en al jaren actief in het kerkdorp De
Horst. Sinds 2010 heeft de schutterij een eigen gebouw aan de Vendelierstraat
met onder meer schietbanen in de kelder voor luchtgeweer en kruisboog. De
vaste activiteiten zijn het jaarlijkse koningschieten in augustus, de kermis in
september en het Sint Hubertusfeest in november.
LINK: hubertusgroesbeek.nl

Carnavalsvereniging C.V. Net Aecht
De Horst ‘Leverancier van Prinsen’! CV Net Aecht heeft als thuisbasis het
Dorpshuis de Slenk en bestaat ruim 60 jaar. Zij zijn de organisator van de
jaarlijkse kinderoptocht op De Horst op de carnavalszaterdag, en leveren om de
twee jaar de Prins Ummenie voor het carnaval van het 'Keulen van Gelderland'.
Het carnaval wordt groots gevierd op De Horst bij de beide cafés Hofmans en
Oomen, en met de prijsuitreiking voor de kinderoptocht in Dorpshuis de Slenk.
LINK: www.netaecht.nl

VVO Sint Birgitta De Horst
St. Birgitta De Horst was sinds 1935 onderafdeling De Horst van de in 1928 als
Boerinnenbond (een door de diocesen Breda en Den Bosch opgerichte organi-
satie); dat werd in 1967 de Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO), en ze zijn
sinds 15 jaar zelfstandig als Vereniging Vrouwen Organisatie (VVO). St Birgitta
organiseert in de winter maanden maandelijks een activiteit in Dorpshuis de
Slenk, informatief, creatief, en voor de gezelligheid, een interessant en actueel
programma.
CONTACT: H.Bonnet1@chello.nl

Bijlage: de verenigingen op De Horst
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KBO Groesbeek De Horst
De KBO Groesbeek/De Horst is een organisatie van senioren, die samen staan
voor tal van activiteiten, waar ontmoeting en samenzijn voorop staan. Van de
vele verschillende activiteiten, worden de ‘Soos’ op dinsdagmiddag en gymnas-
tiek op donderdag in Dorpshuis de Slenk georganiseerd.
LINK: www.kbogroesbeekdehorst.nl

RKJB (Rooms Katholieke Jonge Boeren)
Bij de RKJB afdeling ‘veteranen’ hebben zich veel boeren en oud-boeren uit de
omgeving aangesloten om samen te sporten en zich voor te bereiden op een
jaarlijkse landdag. Helaas is er sinds enkele jaren in ons dorp geen damesafde-
ling meer actief.
CONTACT: hansmiep@kpnmail.nl

Kerkkoor Horst–Sion–Breedeweg
Het kerkkoor telt ongeveer 35 leden, sopranen, alten, tenoren en bassen, en
het koor repeteert elke donderdagavond in Dorpshuis de Slenk. Na de repetitie
drinken ze gezellig een kopje koffie in de ontmoetingsruimte. Het kerkkoor zingt
bij erediensten afwisselend in de kerk H.H. Cosmas en Damianus aan de Pan-
nenstraat in Groesbeek, en de kerk H. Antonius in Breedeweg, en incidenteel in
de Kloostertuin van Mariendaal en bij rouwdiensten.
CONTACT: r_d_haan@hotmail.com



Afbeelding achterzijde: Panorama De Horst
(Foto: Simon Meilink)
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