NORBERTUSWIJK HORST
De Norbertuswijk is een wijk van ongeveer 3.300 inwoners in het dorp Horst
(10.000 inwoners) in de gemeente Horst
aan de Maas. 10
jaar geleden stond
stipt op nummer
1 de mogelijkheid
om elkaar te blijven
ontmoeten binnen
de wijk. Deze wens
kwam mede naar voren doordat in 2011
de Norbertuskerk
aan de eredienst
werd onttrokken
en inwoners vreesden dat dit zou zorgen
voor minder ontmoeting. Het sluiten van

de kerk was voor mensen die opgegroeid
waren in de wijk met een eigen kerk een
pijnlijke beslissing. Des te fijner was het
bericht dat de gemeente
het gebouw over kocht
voor de plaatsing van
een basisschool en dat
er ook ruimte kwam voor
een ontmoetingsplek
voor wijkbewoners. Dit is
het Huis van de Wijk geworden, inmiddels een
begrip in de Norbertuswijk. We gaan in gesprek
met Mart Thijssen van
het Wijkcomité en conciërge Peter Crienen
van basisschool de Twister.

‘Een nieuwe functie
voor onze kerk?’
Programmaboekje bustour
donderdag 3 november 2022

TIJDSCHEMA
www.norbertuswijk.nl/huiskamer/ en www.detwister.nu/

Deze bustour wordt
mede mogelijk
gemaakt door

09:30

Inloop en ontvangst deelnemers			

10:00

Start programma in Tienray				

12:00

Vertrek met de bus naar Vortum-Mullem		

12:30

Lunchpakket nuttigen in MFA Knillus Vortum-Mullem

13:00

Programma en rondleiding Vortum-Mullem		

14:30

Vertrek met de bus naar Horst			

15:00

Programma Norbertuswijk / Huis van de Wijk Horst

16:30

Vertrek met de bus naar Tienray			

17:00

Einde programma					

VORTUM-MULLEM

TIENRAY
Tienray, ook wel Klein-Lourdes genoemd,
is een dorp van ongeveer 1250 inwoners
in de gemeente Horst aan de Maas.
De plannen om (een
deel van) de bedevaartkerk in Tienray
te verbouwen tot
multifunctionele accommodatie dateren
al van 2013. Uit de
diverse onderzoeken
kwam toen de kerk
als MFA als beste
uit de bus. Echter
door de besluiteloosheid van met name
het bisdom en het kerkelijk federatiebestuur ebde het draagvlak langzaam weg

totdat in september 2021 het federatiebestuur besloot om geen toestemming
meer te verlenen. Achteraf bezien ook
voor Tienray een
goede beslissing,
want vanaf die
tijd kunnen de
plannen voor realisering van een
MFA (beoogd in
het huidige parochiehuis) veel
voortvarender
worden aangepakt. Piet Dinghs
en Ger Verstraelen nemen ons mee in het
moeizame proces dat Tienray doorlopen
heeft.

Vortum-Mullem is een dorp met iets
meer dan 700 inwoners, sinds 1 januari
2022 gelegen in de grootste gemeente
van Noord-Brabant
(qua oppervlakte),
gemeente Land van
Cuijck.
Voorjaar 2018
hebben een kleine
honderd harde
werkers uit het dorp
er met ruim 8.000
vrijwilligersuren
voor gezorgd dat de
Corneliuskerk kon
worden verbouwd tot een Multifunctionele Accommodatie mét kroeg. Dit koste
vier jaar aan voorbereiding.

De investering bedroeg ruim 8 ton.
Gemeente Boxmeer, parochie en fondsen
droegen bij en ruim € 350.000 is ‘bij elkaar
gewerkt’ met
eigen inzet.
Alle verenigingen
van Vortum-
Mullem vinden
er onderdak. Het
dorp is erdoor
opgeleefd, er is
nieuwe dynamiek
voelbaar. Frans
Broeder en Jim
van den Beuken
leiden ons met gepaste trots rond in MFA
Knillus.

www.kleinlourdes.nl
www.parochiehuistienray.nl en
www.10ray.nl/dorpsoverlegtienray

www.vortum-mullem.info/
www.mfaknillus.vortum-mullem.info/

OVER VKKL

OVER DORV

VKKL is de vereniging van ruim 530 Limburgse bewonersinitiatieven die zich bezigh
ouden met het verbeteren van de leefbaarheid van hun dorp of wijk. Sommigen
gaan aan de slag met vervoer en zorgen voor elkaar, anderen nemen het beheer op
zich van een ontmoetingsplek, zoals een gemeenschapshuis, dorpshuis, buurthuis of
hoe ze ook genoemd worden. VKKL speelt hierin een rol als verbinder, kennisdeler en
behartiger van belangen.

DORV is een bedrijf en methodiek om in een dorp of wijk een ‘dorpsservicecentrum’
op te zetten en in stand te houden, wanneer zo ongeveer alle andere voorzieningen
verdwenen zijn. Het staat voor ‘Dienstleistung und Ortsnahe RundumVersorgung’;
Service en lokaal aanbod van producten en diensten. Dit komt bijeen in een lokaal
service- of dienstencentrum gebaseerd op 5 zuilen. Een soort gemeenschapshuis maar
dan met allerlei extra diensten zoals post- en pakketservice, bakkerij, supermarkt,
cultuuraanbod, apotheek, gemeentelijke diensten, etc. Inmiddels zijn al op vele plekken in Duitsland DORV-centra ontstaan. Ze worden meestal coöperatief geëxploiteerd,
waar vaak het hele dorp een aandeel in heeft.

www.vkkl.nl

www.dorv.de

