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Corona-pret?
Ondanks alle Corona-beperkingen leek
het ons onderhand toch wel de hoogste
tijd voor wat prettiger dingen en
aktiviteiten. Omdat er binnen nog steeds
weinig mag, hebben wij besloten dit jaar
wat buiten-aktiviteiten voor de bewoners
van De Horst op stapel te zetten. Zo
organiseren wij in het kader van NLDoet op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei

een ommetjes-wandeling en hebben wij
een wedstrijd “Wie heeft de mooiste
voortuin van De Horst” uitgeroepen.
Meer informatie vind u verderop in dit
blad.
Bij het ter perse gaan van dit nummer
was er nog steeds volstrekte
onduidelijkheid over de toekomst van de
kerk, dus daar zullen we nu verder geen
woorden aan vuil maken.
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Als extra “uitsmijter” ontvangt u van ons
bij dit nummer een zakje met wat paaseitjes! Smakelijk smullen allemaal,
de redactie.
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Beste bewoners van De Horst
Het begint inmiddels een zich almaar
herhalend riedeltje te worden maar
iedereen wordt op een of andere manier
nog steeds geconfronteerd met Corona.
De natuur laat nu eenmaal niet met zich
sollen, denken we dan maar.
Toch lijkt er nu eindelijk wat schot te
komen in de ontwikkelingen: het vaccin is
er, de eerste mensen hebben inmiddels
hun eerste prik gekregen en er zijn
allerlei test-activiteiten om te bepalen wat
er wel en niet mogelijk zou kunnen zijn
over een paar maanden. Al met al zijn wij
voorzichtig positief dat we in het najaar
“uit de tunnel gaan komen”.
Wij hebben de afgelopen maanden vooral
gebruikt om een aantal punten uit onze

Dorpsagenda verder uit te werken. Zo zit
er nu eindelijk wat schot in de aanpak van
de Das-, Fret- en Eekhoornstraat, hebben
wij eerste gesprekken gevoerd over het
project Dorpendeal en vindt u in dit
nummer een enquete over de
wenselijkheid van een buurtwinkel.
Om ook wat meer concrete dingen te
doen, organiseren we dit voorjaar een
tuinenwedstrijd en stellen wij u in de
gelegenheid om, in het kader van NLDoet, een Ommetje om De Horst te
maken. Meer over dit alles in de rest van
dit nummer.
Het bestuur

Nieuwe inwoners
Wij willen –als bestuur– graag de nieuwe
inwoners van De Horst verwelkomen en
wegwijs maken in ons prachtige dorp.
Maar door de de huidige privacywetgeving mag de gemeente Berg en Dal
ons geen gegevens geven over nieuwe
bewoners.
Om deze “nieuwkomers” toch een
hartelijk welkom te geven vragen wij u
“de oude garde” daarom om ons even
een tip te geven als er bij u in de straat
nieuwe bewoners zijn komen wonen; dit
kan met een mailtje aan de wijkraad:
wijkraad@hartvandehorst.nl.

namen e.d. door te geven. Alleen het
adres waar nieuwe dorpsbewoners zijn
gekomen is voldoende. Natuurlijk mag u,
in overleg met de nieuwe inwoners,
meer informatie sturen. U kunt hen
natuurlijk ook vragen om zelf contact met
ons op te nemen.
Wij kunnen dan als wijkraad de nieuwe
bewoners welkom heten en enkele tips
sturen, die het leven op De Horst vanaf
het begin kunnen ondersteunen.
Dank u wel voor uw medewerking en
zorgvuldigheid!

Ook wij moeten zorgvuldig omgaan met
persoonlijke gegevens. U hoeft dus geen
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Het hondje van De Horst
Aan de rand van het schoolplein van onze
basisschool aan de Plakseweg staat een
bronzen beeldje van het “Hondje van De
Horst”.
Het hondje staat met een opgeheven
achterpootje en dus in plashouding. Op
het schildje dat op de sokkel is
aangebracht staat de reden van dit stukje
beeldende kunst:
“Hedde dorst, godde noar de Ho.rst.
Dor stet en hu.ndje,
Pi.st oow ré.cht ien oow mu.ndje.
Dit zei men in Groesbeek vaak tegen
iemand die zei dorst te hebben. Het
beeldje is dus gebaseerd op een oude
volksspreuk.
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Helaas werkt het knopje niet meer dat het
hondje ook echt (drink)water liet plassen
maar het is een mooi voorbeeld van
betekenisvolle kunst.
Andere voorbeelden daarvan in
Groesbeek zijn de Bessembiender op de
Stekkenberg en de Hausierer die aan de
rand van het marktplein staat.
Persoonlijk vind ik betekenisvolle kunst
mooier dan abstracte kunst omdat er een
verhaal achter zit.
De “Kronkel” midden in De Horst vind ik
weliswaar niet lelijk maar ik mis een
betekenis.
Theo Zegers
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Tuinenwedstrijd 2021
Wordt jij de eerste winnaar van de
mooiste voortuin op De Horst?

Een heerlijk houten bankje in het
zonnetje of een wilde bos bloemen voor
je deur. Wij zijn er gek op!
Daarom zijn wij op zoek naar het mooiste
voortuintje op De Horst. En als jij die
felbegeerde prijs van ‘mooiste voortuin
op De Horst’ in de wacht sleept dan mag
je een jaar lang de titel dragen en daarbij
win je ook nog een leuke prijs.

Tuinen). Daarnaast sluit er 1 bewoner
van De Horst en 1 bestuurlid van de
wijkraad aan. Er zijn 3 prijzen te winnen:
een 1e, 2e en 3e prijs voor de mooiste
voortuin.
Jij kan je aanmelden voor 1 mei 2021 via
wijkraad@hartvandehorstnl. Vermeld je
naam, adres en telefoonnummer in de
mail. Je kunt ook een briefje met je naam,
adres en telefoonnummer deponeren in
de brievenbus van De Slenk. Vermeld dan
wel even dat het om de tuinenwedstrijd
gaat.
De prijsuitreiking is 25 juni 2021 in de
Slenk om 20.00 uur (als corona het
toelaat) en jullie kunnen de eerste trotse
bewoners zijn, die die titel gaan dragen.

Rond mei / juni is de voortuin toch
wel op z'n mooist. Alle bloemen
staan te stralen en de bomen zitten
vol met bloesem. Ben jij al druk in je
tuin bezig geweest, top. Als trotse
voortuineigenaar deel je jouw
pareltje namelijk met een ieder die
er langs komt. Ga dus snel aan de
slag als je dat nog niet hebt
gedaan?
Een 4 koppige jury beoordeelt de
tuinen. In de jury zitten 2
deskundigen (van Bloemisterij
Wilhelmina en Het Groene Leven
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NL-Doet: wandeling in het buitengebied van De Horst
In 2020 zijn, in het kader van “Berg en
Dal wandelgemeente van het jaar 2020”,
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 en is 5,5 km. Het
‘Ommetje ’t Schildbroek–De
Horst–Groesbeek’ leidt u door ’t
Schilbroek en langs het oude spoor en is
5 km.
Het leek ons een leuk idee om dit jaar
tijdens NL-Doet alle Horstenaren in de
gelegenheid te stellen een van
deze Ommetjes zelf te lopen.
Wij hebben de folder van een
van deze twee Ommetjes
(willekeurig) bij deze editie
van Ons Podium toegevoegd.
De andere is te vinden op:
hartvandehorst.nl/natuur/
wandelingen.
Beide Ommetjes liggen ook
gratis mee te nemen in De
Slenk.
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Tijdens NL-Doet op vrijdag 28 en
zaterdag 29 mei kunt u, naar eigen
keuze, een van deze twee Ommetjes
maken. De start van beide Ommetjes is
vanaf het kerkplein en daar eindigt u ook
weer. Bij de start en aan het eind zorgen
wij ervoor dat er koffie/thee/fris
beschikbaar is.
Op vrijdag 28 mei kunt u starten tussen
16:00 en 20:00 uur en op zaterdag 29
mei is dit tussen 12:00 en 16:00 uur.
Wij wensen u allen veel wandelplezier en
hopen natuurlijk op mooi wandelweer en
een mooi deelnemersveld.
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Dorpsagenda - dorpendeal
Dorpsagenda en Dorpendeal
Op 25 september 2020 hebben we als
dorpsgemeenschap de Dorpsagenda
officieel overhandigd aan de Gemeente.
Hierin hebben we wensen verwoord die
we voor de toekomst van De Horst
belangrijk vinden.
Als vervolg hierop is er begin maart
2021 een gesprek geweest van de
wijkraad met Werner Rutjes (Spectrum)
en Wiliam Willems (Leefbaarheidsalliantie)
en een paar mensen van de gemeente
Berg en Dal. Dit gesprek was naar
aanleiding van de zogenaamde
Dorpendeal.
Een Dorpendeal bestaat uit een coalitie
van inwoners, ondernemers, overheden
en maatschappelijke organisaties die
samenwerken om de sociale cohesie en
de toekomstbestendigheid van een dorp
te bevorderen. Inmiddels is er een nieuwe
afspraak gemaakt waarbij ook wethouder
Annelies Visser betrokken is zodat er
meer concrete plannen gemaakt kunnen
worden.
Daarbij denken wij als wijkraad aan het
ondersteunen van de plannen op onze
sportaccommodatie en het opzetten van
een dorpswinkel.
Voor een Dorpendeal is een breed
draagvlak noodzakelijk en is ook de
gemeente een van de partners; dat is
een noodzakelijke voorwaarde voor de
Provincie. De Provincie ondersteunt de
goedgekeurde initiatieven met kennis,
inzet van netwerken en/of financiële
middelen.
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De Leefbaarheidsalliantie zal de
bewoners actief ondersteunen om een
proces van co-creatie op te bouwen; een
wijkschouw, een bewonersavond of een
koffieochtend kunnen daar deel van uit
maken. Op
hartvandehorst.nl/wijkraad/dorpsagenda/
vindt u de flyer Dorpendeal.
Wij vragen iedereen die mee wil denken
en mee wil doen zich op te geven bij de
wijkraad door een mailtje te sturen naar:
wijkraad@hartvandehorst.nl.
Das- Eekhoorn- en Fretstraat
Er is ook een eerste oriënterend gesprek
geweest met gemeente, afvaardiging van
de wijkraad en een bewoner van de
Dasstraat over het renoveren van de
Das-, Eekhoorn- en Fretstraat. De
Gemeente gaat nu echt eindelijk het riool,
de gas- en waterleiding in deze straten
aanpakken. Hiervoor roepen we de
bewoners van deze straten op om actief
mee te denken. Het technische gedeelte
van dit project wordt door een
ingenieursbureau uitgewerkt. Maar over
de herinrichting van de straten kunnen
de bewoners meedenken. Er is een
eerste tijdlijn opgesteld: medio juni 2021
kunnen we een presentatie verwachten
voor de bewoners van deze straten. Een
en ander zal praktisch gezien, zeker
vanwege de Corona, door de wijkraad
gecoördineerd worden.
Als alles naar wens verloopt kunnen we
de afronding van het project in juni 2022
verwachten.
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Verbouwing De Slenk
Dorpshuis De Slenk toegankelijk en
duurzaam.
Dorpshuis De Slenk heeft van de
Provincie Gelderland subsidie gekregen
om het gebouw beter toegankelijk en
duurzaam te maken. De begane grond is
nu helemaal rolstoel- en rollator
vriendelijk gemaakt. In de grote zaal is
een ringleiding aangelegd voor mensen
met een gehoorbeperking. Buiten is een
aangepaste parkeerplaats gekomen.
Automatische toegangsdeuren en een
verlaagde bar dienen het gemak van
zowel gasten als vrijwilligers.
De klimaatbeheersing met een
geavanceerd ventilatiesysteem en
moderne thermostaten maakt de zalen
zowel toegankelijker als duurzamer. Op
het dak zijn zonnepanelen geplaatst en
overal is nu ledverlichting.
Het inbraak- en brandalarmsysteem is
gemoderniseerd en is nu helemaal up-todate.
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Een groot dank-je-wel voor de Provincie
Gelderland, maar ook voor het VSBfonds, het Oranjefonds en Stichting
Volksbelang 1895 die allen aanzienlijk
hebben bijgedragen aan deze
verbeteringen.
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Dorpsagenda - voorzieningen op De Horst: buurtwinkel

In onze Dorpsagenda hebben wij
aangegeven dat wij willen onderzoeken of
een soort van “buurtwinkel” op De Horst
wenselijk en haalbaar is.
Wij denken hierbij aan een plaats waar u
terecht kunt voor “dagelijkse”
boodschappen, maar die ook kan dienen
als ophaal- en retourpunt voor
pakketpost, zodat u niet naar het dorp
hoeft voor dat ene pak melk dat u
vergeten bent, om gemiste pakketjes op
te halen of om retourzendingen in te
leveren. Ook zou zo’n voorziening
gebruikt kunnen worden door onze locale
ondernemers om hun producten “aan de
man te brengen”.

vermoeide, uitgewandelde of uitgefietste
toeristen niet uit.
Om hierover uw mening als bewoner van
De Horst te peilen vindt u als bijlage bij
dit nummer een enquete. Deze kunt u
invullen en retourneren of in de
brievenbus van dorpshuis De Slenk doen.
U kunt deze enquete ook on-line invullen
door naar de volgende website te gaan:
wijkraad.surveytalent.com/survey/
voorzieningen-op-groesbeek-de-horst
of door de onderstaande QR code te
scannen met uw mobiele telefoon.

Zo’n “service-punt” zou zelfs gebruikt
kunnen worden als een soort lokaal
toeristisch informatiepunt. Wij sluiten ook
een mogelijk gebruik als “tearoom” voor
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Chocolade paasei croissants
Perfect voor bij het paasontbijt: paasei
croissants. Ze zijn in een handomdraai
gemaakt en dat is fijn voor zo'n ontbijt
waar al genoeg voor te regelen is.
Porties:
6 croissants
Ingrediënten:
• blikje croissantdeeg
• paaseitjes in smaak naar keuze
(reken 2 eitjes per croissant)
• een geklutst ei
Instructies:
• Rol het croissantdeeg uit en snij
volgens de stippellijnen in driehoeken.
Maak op de korte zijde in het midden
een inkeping van zo’n 2-3 centimeter.
• Pak alle paaseitjes uit die je nodig
hebt. Leg twee eitjes op het deeg en
rol de croissant op. Zorg dat je
eventuele kiertjes dicht maakt, zo kan
de chocola er niet uitlopen.
• Leg de croissants op een met
bakpapier beklede bakplaat en smeer
ze in met een geklutst eitje. Je kunt er
nu eventueel als garnering nog
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wat hagelslag over strooien.
• Bak de paasei croissants in 15-20
minuten op 200 °C (boven- en
onderwarmte).
• Warm zijn deze paasei croissants het
lekkerst. De chocola is dan nog
helemaal gesmolten, zó lekker!
(afgekoeld zijn ze trouwens ook
heerlijk!)
Bewaren:
Afgedekt tot 2 dagen te bewaren.
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Kleurplaat
Speciaal voor iedereen die behoefte heeft om tijdens de
drukke paasdagen weer tot rust te komen
deze bijzondere
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Agenda / Belangrijkste data
I.V.M. DE CORONA PANDEMIE
STAAT ER NOG STEEDS
MAAR HEEL WEINIG
OP DE AGENDA
Maart

April

Mei
28 mei (vr)
en
29 mei (za)

Wandeling NL-Doet: Ommetje De Horst vanaf het kerkplein
start tussen 16:00 en 20:00 uur, koffie/thee staat klaar
Wandeling NL-Doet: Ommetje De Horst vanaf het kerkplein
start tussen 12:00 en 16:00 uur, koffie/thee staat klaar

Juni
25 jun (vr)

Prijsuitreiking “Mooiste tuin van De Horst”
Dorpshuis De Slenk, 20:00 uur (onder Corona voorbehoud)

Wilt u aktiviteiten voor de zomer en het najaar vermeld hebben in het volgende nummer?
Laat het ons voor 1 juni weten!! redactie@hartvandehorst.nl

