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Wat een jaar!
2020! Wat een jaar, wat een jaar!
Iedereen is er helemaal mee klaar.
Ook die goeie, oude Sinterklaas
(weliswaar zonder zwarte pieterbaas)
bracht dit jaar geen enkele verlichting:
corona-regels bleven een verplichting!
Zelfs Kerst, het ultieme feest van licht,
werd dit jaar zeer ernstig ontwricht
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Volgende verschijningsdatum:

maart 2021

door heisa om de verkoop van de kerk.
v.d. Leeden zou zich draaien onder z’n zerk!
En elke Horstenaar zal volmondig beamen
dat het kerkbestuur zich moet schamen.
Gelukkig is het jaar nu bijna voorbij
en met corona-vaccins er ook nog bij
kunnen we allemaal weer hopen
dat 2021 een stuk beter zal verlopen.
Wij wensen u allen dan ook welgemeend:
een jaar van kommer en kwel gespeend.

De redactie.
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Het moet een site worden voor ons
allemaal. Op dit moment zijn we naarstig
op zoek naar foto's over De Horst;
typerende foto's, seizoensgebonden
foto's, foto's van activiteiten op De Horst,
enz. enz.
Via het contactformulier kun je jouw
ideeën aangeven en foto's mailen.
Door het overlijden van Roy Leenders zijn
wij dringend op zoek naar een nieuwe
webmaster die onze site gaat beheren.
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Colofon

Redactie:

Podium”, die deur aan deur verspreid
wordt, ook op de site.
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Beste bewoners van De Horst
Wat hebben we toch een bewogen jaar
achter ons. Wie had aan het begin van
2020 toch kunnen bedenken wat we
allemaal zouden meemaken in dat jaar.
Tot aan de carnaval ging het allemaal nog
goed, maar daarna ging het ook goed
mis. Het COVID-virus heeft ons hard
geraakt. Veel activiteiten konden niet
doorgaan, de school moest sluiten en het
sociale- en verenigingsleven viel stil. Het
was hartverwarmend om te zien dat we
als gemeenschap toch op een heel
waardevolle en respectvolle wijze
afscheid hebben genomen van mensen
die ons dit jaar ontvallen zijn.Gelukkig
was dat nog mogelijk.
En, zo aan het einde van het jaar, zitten
we midden in een “toestand” rondom
onze kerk. Na jaren met verschillende

groepen gewerkt te hebben om de kerk
voor de gemeenschap te behouden, is er
nog steeds geen duidelijkheid.
Na een jaar als 2020, kan het niet anders
dan dat wij als wijkraad, iedereen van de
Horst en iedereen die de Horst in zijn of
haar Hart mee draagt, een heel veilig en
gezond 2021 toe wensen.
Laten we afspreken elkaar het komende
jaar weer veel te gaan zien bij de
verschillende activiteiten die er op de
Horst te beleven zijn.
Peter Zwitserloot
Voorzitter wijkraad Samen Op De Horst

Nieuw bestuurslid: Linda de Bruin-Beers
Beste bewoners van de Horst,
Ik ben sinds kort lid van de wijkraad. Ik
stel me graag even voor.
Ik ben Linda de Bruin - Beers en 30 jaar
oud. Ik woon samen met mijn man Bart
en onze zoon Noud aan de
Cranenburgsestraat.
Ik ben werkzaam op de afdeling
bedrijfsvoering bij de woningcorporatie
Talis in Nijmegen.
Ik wil graag een bijdrage leveren voor de
gemeenschap op de Horst, daarom ben
ik lid geworden van de wijkraad.
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Website voor kerkdorp De Horst
Sinds begin van deze zomer is er een
website voor het hele dorp. Ik heb de
stoute schoenen aangetrokken en heb
met goedvinden van STEP, de Wijkraad
Samen op De Horst en de nieuwe
stichting “Vrienden van het Hart van De
Horst”, een website opgezet. De website
heeft nog wel een logo nodig. Wie
ontwerpt een toepasselijk logo voor deze
site? Elma Burg, webmaster
Er is geprobeerd om zoveel mogelijk
aspecten van ons dorp een plekje te
geven op deze website. Kunst en Cultuur,
Natuur, Primair Onderwijs, Sport,
Verenigingen en Ondernemers worden
toegelicht. Natuurlijk is er ook plaats voor
de plannen voor de Kerk, voor de
Wijkraad en voor het dorpshuis. Hopelijk
wordt de website net als onze wijkkrant
een podium voor de bewoners van De
Horst.
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Aanvullingen en correcties op de inhoud
worden op prijs gesteld. Net zoals
mensen die willen meehelpen om de
website actueel te houden.
Er kunnen berichten geplaatst worden
over activiteiten of gebeurtenissen op De
Horst.
Ondernemers op De Horst wilt u met uw
logo vermeld worden op de website?
Voor 10 euro per jaar krijgt u een
vermelding in maximaal drie categorieën.
Bovendien houdt u zo de website in de
lucht. Eenpersoons-bedrijven hoeven
slechts 5 euro bij te dragen.
Meldt u via redactie@hartvandehorst.nl
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In memoriam: Henk Eikholt 1959-2020
Henk zijn motto: ‘Buiten is het te
beleven.’
Henk: medebewoner van De Horst,
veelzijdig natuurmens, duizendpoot!
Hij was veel buiten te vinden: voor zijn
werk als hovenier waar hij bij Pro
Persona een visie op het groenbeheer
ontwikkelde. Hierbij worden de cliënten
betrokken bij het groenbeheer. In zijn
vrije tijd was hij actief bij veel
organisaties voor natuurbeheer en
natuureducatie. Hij was medeoprichter
van de Ploegdriever en het LBG. Hij
vertelde elke week in het
radioprogramma ‘Kiek dor’ en hij schreef
voor de Topic, en op Twitter.
Hij was actief als lid van het LBGheggenvlecht-team, als natuurgids bij IVN
en als hij tijd over had collecteerde hij
voor menig goed doel.

Ons Podium

Wie heeft er geen excursie met hem
gelopen, of niet naar zijn
radioprogramma ‘Kiek dor’ geluisterd. We
hebben allemaal wel iets meegepikt over
de natuur uit zijn verhalen en zullen zijn
uitspraken blijven herinneren. Ook omdat
deze natuurweetjes terug te vinden zijn
op de negen natuurbankjes die ter
herinnering aan hem geplaatst zijn. Volg
de Kiek dor wandelroute en rust uit op
een van de bankjes en denk dan even
aan Henk.
Wat zullen we hem en zijn kennis en
verhalen over de natuur missen.
Kiek dor wandelroute via:
wandelroutekiekdor@gmail.com en te
koop bij de VVV Groesbeek voor € 0,75.
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Subsidies voor STEP
In de jaren 2019 en 2020 heeft
dorpshuis De Slenk een aantal
substantiële subsidies gekregen om het
dorpshuis te verduurzamen en
toegankelijker te maken.
De Provincie Gelderland heeft 50.000
euro voor verduurzaming en 30.000 euro
voor toegankelijkheid gesubsidieerd.
Daarnaast zijn er fondsen beschikbaar
gekomen van het Oranjefonds, goed voor
7.500 euro; van het VSB-fonds, goed
voor 30.000 euro en van de Stichting
Volksbelang, goed voor 15.000 euro.
Wij danken de subsidieverstrekkers voor
de bijdragen die ze geven om onze
gemeenschap te ondersteunen.
Inmiddels is in alle ruimten van het
dorpshuis een up-to-date ventilatiesysteem aangelegd; wordt het hele
dorpshuis verlicht met Ledlampen en zijn
de radiatoren en warme leidingen
geïsoleerd.

Het MIVA-toilet is volgens de richtlijnen
aangepast.
Binnenkort worden er automatische
deuren geplaatst, zodat iedereen binnen
kan komen en het toilet kan bereiken;
wordt er een ringleiding geïnstalleerd in
de Grote zaal en worden er volgend jaar
zonnepanelen geplaatst.
Wij zijn blij dat we in staat zijn het
dorpshuis en de oefenruimte aan de
moderne eisen te kunnen laten voldoen.
Dank aan de vrijwilligers voor hun
tomeloze inzet om het een en ander te
verwezenlijken.
Het uitbestede werk is gerealiseerd door
ondernemers van De Horst en uit
Groesbeek.

Dorpshuis De Slenk en Oefenruimte Red House
Het bestuur bedankt de vaste gasten
voor hun trouw aan ons dorpshuis. Veel
verenigingen, organisaties en bands
hebben trouw de zaalhuur doorbetaald in
een jaar waar door Covid-19 de ene na
de andere sluiting van de ruimten aan de
orde was.
Dankzij het doorbetalen van de
huurpenningen, een aantal vrijwillige
donaties en bijdragen vanuit de provincie
en de overheid kunnen we dit jaar ons
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hoofd boven water houden. Ook mag de
tomeloze inzet van al onze vrijwilligers
niet vergeten worden. Vrijwilligers die zich
altijd weer “om-niet” inzetten om het
dorpshuis en de oefenruimte zo goed
mogelijk te laten functioneren.
Wij wensen iedereen warme dagen met
Kerstmis en de jaarwisseling en leven
mee met iedereen die afgelopen jaar
dierbaren hebben verloren.
Het bestuur van STEP
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Kerk Goddelijk Hart van Jezus
Het kerkbestuur heeft de wens van de
bewoners en parochianen op De Horst
naast zich neergelegd. Sinds begin 2019
is de werkgroep ‘Hart van de Horst’,
samen met STEP, de wijkraad en Hofmans
Vastgoed aan het onderzoeken op welke
wijze zij het huidige dorpshuis in de kerk
kunnen vestigen. Er zijn diverse
gesprekken gevoerd en intenties
uitgesproken. Deze zijn uiteraard ook
gedeeld met het kerkbestuur. Het doel is
dat Hofmans Vastgoed de kerk aankoopt,
omdat zij de financiële middelen per
direct beschikbaar heeft en daarmee het
eigendom voor de realisatie van een
dorpshuis veiligstelt (ook met het oog op
verkoop aan andere partijen). Vanuit dat
punt zouden er vervolggesprekken
worden gevoerd om het eigendom van de
kerk, na verkoop van De Slenk, over te
laten gaan naar de beoogde stichting.
Deze stichting zou met behulp van
subsidies, opbrengst van De Slenk en
fundraising de verbouwing van de kerk
realiseren. Het kerkbestuur zag veel in
deze plannen en heeft maandelijks
contact gehouden met Hofmans Vastgoed
en betrokkenen uit de initiatiefgroep.
Het kerkbestuur baalde intussen dat
Pieter Spierings met zijn bedrijf beslag
had gelegd op de kerk. Na de
beslaglegging en dreigende juridische
stappen heeft het kerkbestuur kennelijk
een ommezwaai gemaakt. Hier is op geen
enkele wijze over gecommuniceerd met
de diverse betrokken partijen die wensen
een dorpshuis in de kerk te realiseren.
Vol ongeloof heeft Hofmans Vastgoed in

Ons Podium

de week voor de kerst uiteindelijk beslag
laten leggen op de kerk. Pieter Spierings
meende dat hij na het persbericht van
het kerkbestuur al wijzigingen in de kerk
kon aanbrengen. Omdat dit
onrechtmatige handelingen waren, gezien
het beslag, moest de politie eraan te pas
komen om hen te sommeren te stoppen.
De rechter zal nu een besluit moeten
nemen wie het eerste recht van koop
heeft. Hofmans Vastgoed heeft reeds in
het voorjaar van 2020 een overeenkomst
gesloten met het kerkbestuur. De tijd zal
moeten uitwijzen welke bestemming de
kerk gaat krijgen.
Het resultaat na deze ontwikkelingen: de
kerk is sinds vrijdag 18 december 2020
gesloten!
Na een open brief van inwoners van De
Horst en sommaties vanuit de advocaat
van Hofmans Vastgoed aan het
kerkbestuur heeft men zich dit
aangetrokken en is inmiddels vanaf 24
december 2020 de Mariakapel weer
toegankelijk. Van de binnenkant van de
kerk zelf is niets meer te zien, die is
afgetimmerd!
De gedachteniskruisjes van onze geliefde
overledenen zijn in veilige handen van
onze kosteres Rikie.
Echter je kunt niet even de rust nemen in
de ruimte van de kerk, die we allemaal zo
hard nodig hebben in deze moeilijke en
donkere tijden.
Wanneer we weer meer weten houden we
u op de hoogte.
Let op de website:
https://hartvandehorst.nl/hart-vd-horst/
recente-ontwikkelingen/
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Ingezonden brief Toon Ebbers
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Naschrift redactie:
Ondanks dit alles wenst Toon iedereen toch een gezond 2021.
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Dorpsbibliotheek op De Horst
Een maatschappelijk initiatief in een klein
dorp waar geen bibliotheek is:
dorpsbewoners delen hun goede boeken
met elkaar. Zonder gedoe van pasjes of
uitleentermijn.
Puur op basis van vertrouwen en
betrokkenheid biedt een klein
boekenkastje de oplossing tot een
compacte doch volwaardige mobiele
bibliotheek. Een klein boekenkastje naast
de oprit kan al voldoende zijn om boeken
uit te wisselen.
Het is ook mogelijk om een centraal punt
voor boekenuitgifte te maken in
dorpshuis de Slenk. Een goed gevulde
boekenkast met voor elk wat wils.
De mogelijkheid om eigenaar van een
boek te worden kan ook voor een kleine
vergoeding.
Bovendien willen we, als daar behoefte
aan is, ook voor mensen die slecht ter

been zijn, het mogelijk maken om boeken
aan huis te bezorgen of om te ruilen.
Voor deze activiteiten zijn natuurlijk
vrijwilligers nodig.
Heeft u belangstelling? Meldt u aan bij
Will van Bavel, telefoon 06 1091 5185

Ommetjes rond De Horst
In het afgelopen jaar hebben een paar
inwoners van De Horst twee ommetjes
beschreven. Twee mooie wandelingen
door de kern en de omgeving van De
Horst. Tijdens deze wandelingen wordt
een stukje geschiedenis, de natuur en de
bedrijvigheid op De Horst toegelicht. De
ommetjes zijn gesubsidieerd door de
Gemeente Berg en Dal.
Beide wandelingen kunnen makkelijk tot
een langere wandeling gekoppeld
worden. De beschrijving van beide
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wandelingen kunt u ophalen in De Slenk,
of in het dorpscentrum bij de VVV.
Binnenkort
zullen ze ook
gepubliceerd
worden op de
website:
wandelen in
Berg en Dal.
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Dorpsagenda
Op 25 september 2020 heeft de Wijkraad
de Dorpsagenda van De Horst
aangeboden aan wethouder Annelies
Visser. Deze heugelijke bijeenkomst heeft
plaatsgevonden in de Kerk Goddelijk Hart
van Jezus.
Na een toelichting op het ontstaan van de
dorpsagenda door de voorzitter Peter
Zwitserloot heeft hij de eerste
Dorpsagenda overhandigd aan mevrouw
Annelies Visser. Zij was vol lof over de
saamhorigheid en het samenwerken van
de bewoners op De Horst. Wonen en
Verkeer, Middenstand, Sport en
Recreatie, Welzijn, Zorg en Cultuur,
Participatie en Sociale Veiligheid en
Buitengebied en Natuur staan hoog op
de Dorpsagenda!

Laten we een vinger aan de pols houden
om te zorgen dat de wensen voor ons
prachtige dorp mogen uitkomen.

Dorpsagenda wijkraad Samen Op De Horst
thema

algemeen

wonen &
verkeer

middenstand

sport &
recreatie

welzijn, zorg
& cultuur

participatie
& sociale
veiligheid

buitengebied
& natuur

afgehandelde
en lopende
onderwerpen

toekomstplannen
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”Vuurpijlworstjes met oudjaar”
Ben jij een grote vuurwerkfanaat en baal
je als een stekker dat je dit jaar bijna
niets mag met vuurwerk? Probeer dit dan
eens!
Benodigdheden:
• blikjes knakworsten of bockwortjes
(naar behoefte)
• paprika, wortel, kaas of worst als
bovenkant van de pijl
• bladerdeeg
• ei
• stevige lange satéprikkers
• iets stevigs om je vuurpijlen in te
prikken, bijvoorbeeld een grote
aardappel

Gebruik ± 3 stroken per stuk.
Kluts een ei en bestrijk hiermee de
vuurpijlen. Bak je pijlen in ongeveer 20
minuten goudbruin.
Voor de pijlpunt kun je driehoekjes
snijden van bijvoorbeeld wortel, kaas,
worst of paprika. Prik de driehoekjes
bovenop.
Omwikkel de aardappels met
aluminiumfolie en prik de vuurpijlen er in.
Tip:
De worsten zijn omarmd door
bladerdeeg, maar croissantdeeg is ook
erg lekker.

Zo ga je te werk:
Laat de satéprikkers 10 minuten in water
liggen. Zo weet je zeker te dat ze niet
zullen verbranden in de oven.
Verwarm de oven voor op 210 graden.
Haal de worstjes uit het blik of de pot en
dep ze droog. Prik een prikker door de
hele worst. Zorg ervoor dat een stukje
prikker uitsteekt, want hier moet de
bovenkant van de pijl later op. De prikker
houdt het worstje vast, maar maakt ze
ook een beetje rechter.
Ontdooi het bladerdeeg. Snij het
bladerdeeg in stroken als het nog een
beetje bevroren is. Laat het nog iets
zachter worden en wikkel een strook
bladerdeeg om de worst en ga verder
met een volgende strook als dat nodig is.
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Zwerfvuil en Wijkhelden
Sinds het jaar 2015 gaan we als
dorpsgemeenschap, onder de bevlogen
leiding van Bert Arents, op pad met
grijpers, zakken en emmers om onze
woonomgeving schoon te maken. Vanaf
2017 vielen de data samen met NL-doet
en Burendag, georganiseerd door het
Oranjefonds. Tweemaal per jaar gingen
ploegen vanuit De Slenk langs de
stoepen en bermen om plastiek, blik en
andere rommel bij elkaar te rapen. Meer
dan 25 zakken troep werden dan
verzameld en door de gemeente
afgevoerd naar de afvalovens. Het
resultaat mocht er zijn: kerkdorp De
Horst heeft de schoonste bermen in de
wijde omgeving.
Inmiddels hebben veel van de ‘harde
kern afval-ruimers’ zich bij de DAR
aangemeld als wijkhelden. Zowel jong als
oud kan zich daar melden. Je ontvangt

dan materiaal, zoals veiligheidshesje,
grijper en afvalzakken om zwerfafval op
te ruimen. Het grote voordeel is dat
iedereen zich nuttig kan maken op het
moment dat het hem of haar makkelijk
uitkomt. Bovendien val je automatisch
onder een ‘parapluverzekering’ tijdens je
opruimrondes. Je kunt de speciale zakken
tijdens de normale huisafvalronde aan de
straat zetten.
Nu is het dus zo dat het hele jaar door
vrijwilligers hun rondjes ‘draaien’ om
onze bermen op te schonen. Hierdoor
worden onze speciale ochtenden niet
meer zo goed bezocht. Wij hebben
daarom besloten voorlopig geen
gezamelijke opruimakties meer te
organiseren.
Wijkhelden, jullie zijn helden en samen
houden we ons dorp schoon.
DANK JULLIE ALLEMAAL
Ook aanmelden als wijkheld?
• voor de jeugd:
https://wwwwijk-helden.nl/ID/61
• voor volwassenen:
https://wwwwijk-helden.nl/ID/62
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Update Bouwplan De Heikant
De laatste maanden zijn er weer een
aantal stappen gezet in de nieuwe en
meest duurzame wijk van Groesbeek en
omgeving. Via deze weg een update.
De eerste 4 tweekappers (fase 3) van de
nieuwe straat Veldzicht zijn opgeleverd en
inmiddels is het straatwerk aangelegd.
Daarnaast is de aansluiting met de
Marterstraat afgerond.

De gasloze vrijstaande woningen aan de
Reestraat beginnen steeds meer vorm te
krijgen. De eerste bewoners zijn
inmiddels in hun nieuwe woning
getrokken. De aankomende periode zullen
steeds meer woningen hier worden
opgeleverd.
De bouw van de hoek/rijwoningen van
fase 4 loopt voorspoedig. Het metselwerk
wordt binnenkort afgerond en de kappen
zijn geplaatst. De verwachting is dat deze
bewoners in het voorjaar van 2021 hun
sleutel overhandigd krijgen.
De afgelopen periode is fase 5 in verkoop
gegaan. Deze fase bestaat uit 12 stoere
twee-onder-een-kapwoningen. Deze
ruime woningen worden gasloos
opgeleverd en nieuwe bewoners hebben
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keus uit diverse opties zoals een uitbouw
en luxe woonkeuken. De unieke ligging,
aan de rand van het nieuwbouwproject,
zorgen voor een schitterend uitzicht
zonder het wijkgevoel te verliezen.
Fase 5 grenst grotendeels aan het nieuw
te realiseren ‘Park Hofweide’. Een mooie
verwijzing naar de tijden dat Europa's
grootste eierexportbedrijf op deze locatie
stond. Dit park ligt aan de westzijde van
het nieuwbouwproject en creëert een
natuurlijke overgang naar de groene
omgeving er omheen. In samenwerking
met de gemeente en bureau Niche is een
kwalitatief gezinspark met natuurlijk
elementen ontworpen. Een prachtige plek
voor huidige en toekomstige bewoners.
Binnenkort gaan de laatste 4
tweekappers van fase 5 in verkoop.
Interesse? Je kunt je vrijblijvend
aanmelden via de website
(www.bouwplandeheikant.nl) of
rechtstreeks contact opnemen met HV
Makelaardij in Groesbeek.
Achter de schermen worden de
voorbereidingen getroffen voor de laatste
fase van het plan. We verwachten in het
voorjaar meer verkoopinformatie over
fase 6 te kunnen delen.
We wensen alle huidige en nieuwe
inwoners van De Horst veel woonplezier
in deze prachtige omgeving!
Kernteam bouwplan De Heikant – familie
Bons
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Vuurwerk
Tijdens de jaarwisseling 2019-2020 was
er veel overlast van vuurwerk op De
Horst. Bovendien zijn er toen ook diverse
vernielingen aangericht door o.a.
vuurwerk te laten ontploffen in openbare
prullenbakken. Er was geen prullenbak
meer heel op 1 januari 2020. Er is
gesproken hoe wij in het vervolg op De
Horst willen omgaan met vuurwerk
afsteken tijdens de jaarwisseling.
Als dorpsgemeenschap hebben we
diverse mogelijkheden bekeken.
We zijn echter ingehaald door een
mogelijk landelijk vuurwerkbeleid. En

specifiek dit jaar 2020-2021 ook nog
eens door de zware belasting van de
zorg door de Corona.
Hierdoor is er tijdens de jaarwisseling
2020-2021 een landelijk verbod voor
vuurwerk afgekondigd.
Het is wel een goed idee om als
dorpsgemeenschap in de toekomst hier
een standpunt over in te nemen. Mogelijk
gaan we voor een vuurwerkvrijdorp met
gemeenschappelijk vuurwerk afsteken
voor de jeugd (en ouderen) of carbid
schieten

Agenda / Belangrijkste data

I.V.M. DE CORONA PANDEMIE
STAAT ER VOORLOPIG WEINIG TOT NIETS
OP DE AGENDA
Ons Podium
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