800 jaar Horst aan de Maas
Stichting Horst aan de Maas 800 organiseert in 2019 een jaar lang activiteiten in het kader
van 800 jaar Horst aan de Maas

1 Ken je de stichting Horst aan de Maas 800?
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57% antwoordt "Nee" op vraag 1 “Ken je de stichting Horst aan de Maas 800?."
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AL EENs IETS OVER GELEZEN, MAAR OF DAT ECHT KENNEN IS
Ik heb er wel iets of wat van gehoord maar dat is het dan ook. ze willen activiteiten
organiseren.
Ik weet dat er aan gewerkt wordt.
Mijn man is actief in een van de commissies.
Sinds kort bekend gemaakt in de Hallo?
Vaag.... van horen zeggen
Van de pers
Van horen zeggen ken leden die in de stg zitten.
Ben hier niet opgegroeid, dus een beetje onbekend met Horster voorgeschiedenis
Bestaat horst aan de maas in 2019 niet 18 jaar?
Ik heb niet de indruk dat Sevenum of Meerlo of een ander dorp 800 jaar bestaan; wel
Horst zelf.
Ik heb wel zijdelings over het 800-jarig bestaan gehoord, maar ken de stichting verder
niet.
Wil het ook niet weten
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2 Hoe zou je graag 800 jaar Horst aan de Maas willen vieren?
Stel je mag een activiteit verzinnen om 800 jaar Horst aan de
Maas te herdenken, wat zou dit dan zijn?
(n=516)

(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Ander evenement:
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Tentoonstelling over
800 jaar Horst aan de
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Het meest gekozen antwoord (41%) op vraag 2 Hoe zou je graag 800 jaar Horst aan de Maas willen
vieren? Stel je mag een activiteit verzinnen om 800 jaar Horst aan de Maas te herdenken, wat zou dit
dan zijn? is: "Tentoonstelling over 800 jaar Horst aan de Maas", gevolgd door ‘Feest’(36%)
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800 bomen planten
800 wensen vervullen van burgers
Activiteiten in elke kern
Allerlei evenementen en acties verdeeld over de 16 dorpen
Blaasmuziekevenement met alle korpsen uit de gemeente, verdeeld over 2019
Boek over 800 jaar geschiedenis Horst aan de Maas
Braderie met uitsluitend oude artikelen
Breng inwoners uit de verschillende dorpen meer met elkaar in contact, door bv een aantal
willekeurig samen te laten eten.
Bustocht met in ieder dorp mogelijkheid voor een drankje hapje of dorpswandeling[2 dagen en
bus gratis die blijven rijden over de 16 kerkdorpen
Combinatie van feest, braderie, in de stijl van 800 jaar geleden tot nu.
Concert
Concert met alle muziekbeoefenaars uit Horst, en dan muziek uit 800 jaar!
Diverse lokale evenementen in elke kern
Een activiteit met alle horster schutterijen
Een bbq voor alle inwoners van HadM. Dat verbindt ?
Een blijvende herinnering aan 800 jaar Horst aan de Maas
Een centraal feest en voor ieder dorp ook iets kleiners
Een evenement zoals het Witte Dame feest in Grubbenvorst in 2017
Een feest op het plein net als met de "boetezitting". en dan met allemaal horster artiesten.
Een mega super kermis met attracties van vroeger
Een route van speciale kunst in de openbare ruimte van horst an de maas
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Een soort wielerwedstrijd door alle kernen. of een wandeltocht door alle kernen.
Een speurtocht voor gezinnen met opdrachten en vragen door d mooie natuur in Horst ad Maas ,
de kinderen en jeugd moet er ook bij betrokken worden. Evt een scholen sportdag of
bootcamp??
Evenement waarbij Horstenaren elkaar kunnen feliciteren omdat ze op zo'n mooie plek wonen
Extra kosten ,niet nodig
FEEST IN DE SFEER VAN 800 JAAR GELEDEN
Festival
Festival met muziek, cultuur en dan NIET in Horst maar bijv. Het evenemententerrein in Horst Ad
Maas.
Fietstocht door hele gemeente; Cultureel middag in Merthal.
Fotoboek
Geen feest, maar een herinnerings(foto)boek over alle kernen als cadeau aan iedere inwoner!
Geocache tour
Gezamenlijk diner waarbij alle inwoners tegen betaling mogen aanschuiven en waarbij uit ieder
dorp iets gebruikt wordt. Bonen uit Hegelsom, blauwe bessen uit Broekhuizen, rozen uit Lottum
enz. Opbrengst gaat naar een speciaal op te richten jubileumfonds ten bate van minima.
Gouden munt
Groot muzikaal festival
Herziening plannen kasteel. Inzetten op historiciteit.
Historische boerderij bij Museum de Locht
Historische dag / ambachten / optocht
Historische maaltijd
Horst na spleen zoals 800 jaar geleden.
Ieder dorp stelt zich voor adhv levende presentatie (Tableau vivant)
Iedere club of Vereeniging erbij betrekken
Ik zit toevallig in een van de werkgroepen
In elke kern een activiteit, wellicht in estafettevorm iets .???
Kan dat geld niet ergens anders voor gebruikt worden???
Laat de dorpen op hun eigen manier invullen. Er zijn dorpen die ouder zijn dan 800 jaar Horst.
Laat iedere kern z'n eigen evenement organiseren om draagkracht te krijgen!
Lokaal
Met authentieke dingen
Middeleeuwse markt en show
Mooi kunstwerk per dorp in het dorp
Musical
Musical over 800 jaar horstr
Muziek door inwoners Horst aan de Maas
Muziek festival, met regionale en nationale artiesten
Muziek in de Kasteelse Bossen met bv Rowwen Heze.
Niets ik denk dat het geen feest is voor de kleine dorpen
O.a. een kunstbiennale met Horster kunstenaars.
Op dit moment wordt in onze wijk gewerkt aan een programma. Belangrijk om historie met de
toekomst te verbinden en hierin ook de jeugd te betrekken
Optocht/parade
Optredens fanfare, horster muziekgroepen en andere Horster verenigingen op plein voor kerk
Reveu
Revue
Revue over 800 jaar horst a/d maas
3










Rondom de kasteelse bossen
Scholenproject
Verbroedering door goede doelen acties ipv eigen feest
Verhalenwedstrijd over 800 jaar Horst: zowel fictie als non fictie
Waar ook minder bedeelden uit onze omgeving wat aan hebben!!!!!!!!!!!!!
Wandelevenement
Wedstrijd voor alle dorpen van de gemeente
Zie toelichting
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800 jaar Horst aan de Maas? Het bestaat pas 19 jaar! Wat een onzin. Een stad kan een aantal
jaren bestaan want het jaartal wanneer de stadsrechten zijn verleend is meestal bekend. Ik vind
het toch knap dat men PRECIES weet wanneer er op het gebied waar Horst nu ligt een
nederzetting is ontstaan. Daarbij zullen hoogstwaarschijnlijk de plaatsen aan de maas een stuk
ouder zijn. Al met al is het gewoon een reden zoeken voor een feestje...
B.v. braderie voor hobbyisten van Horst a/d Maas
Bespaar dit geld voor blijvende duurzame investeringen s.v.p.
Besteed dit geld liever aan bijv. ouderenzorg
Dat het een feest mag worden voor IEDERE inwoner van Horst met daarnaast een blijvende
herinnering voor iedereen!
De 16 dorpen betrekken in het gebeuren
Deze presentatie kan plaatsvinden in het dorp zelf met allerlei activiteiten er rond omheen of in
het centrum van Horst zelf. Met een jurering zou dit onderdeel kunnen uitmaken van bv "Baas in
Horst"?
Dit jubileum zegt me niets. Ik ben in Sevenum geboren en getogen en snap niet hoe Horst aan de
Maas 800 jaar kan bestaan! Maar als t dan toch gevierd moet worden, dan lijkt n toneelstuk over
de geschiedenis van deze REGIO me wel n goed idee.
Doorlopende tentoonstelling over 800 historie
En dan niet in Horst maar in de omliggende dorpen, omdat Horst zelf meent alles naar hun toe
moet trekken aan activiteiten en feesten.
Ga eens na welke andere plaatsen ook 800 jaar bestaan in Nederland Duitsland en België.. Nodig
een afvaardiging daarvan uit naar Horst.
Geld kan beter in noodzakelijke aspecten gestoken worden of een goed doel!
Gemeente geld besteden aan WMO
Het gaat niet over de gemeente Horst aan de Maas, maar waarschijnlijk over de plaats Horst zelf.
Het is 800 jaar Horst. Horst aan de Maas bestaat nog maar net. Maak er een feest van voor Horst.
Het is niet 800 jaar Horst aan de Maas maar 800 jaar Horst. Vanuit de kerkdorpen zal de animo
en het enthousiasme niet erg groot zijn.
Horst aan de Maas 800 jr. bestaat niet. Feest gewoon en enkel alleen in Horst houden,
organiseren en vieren. Om dit zo groots op te zetten, is weer typisch groot denkerij van een
aantal personen die geen grenzen zien.
Horst aan de Maas bestaat geen 800 jaar. Ik denk, dat zoals ook alle kernen van Horst aan de
Maas doen, dat een jubileum georgeaniseert moet worden op basis van werkelijke feiten
Ik heb in ieder geval geen behoefte aan een tentoonstelling, toneelstuk oid. Braderie of feest
klinkt al leuker, al zou ik er dan wel een dorpsfeest met open karakter van maken.
Ik heb voorkeur voor veel verschillende kleine activiteiten, divers van opzet en aard,
laagdrempelig, verspreid over het jaar, door en met inwoners, niet commercieel
In een conservatieve agrarische gemeente als Horst wordt moderne kunst niet geaprecieerd
terwijl Kunst mensen bij elkaar kan brengen. Kijk maar naar de amateur kunst beoefening in de
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In mijn beleving is 800 jaar Horst aan de Maas niet juist. Wellicht dat het dorp Horst 800 jaar
bestaat. Als er er al een feest moet komen, zou dat een feest van verbinding van de 16 dorpen
moeten zijn. Heel lastig omdat je dan toch naar het centrumdorp gaat, en dat is Horst. Hoe
beleven mensen uit Griendtsveen of Evertsoord dat ?
Laat het Horst zelf vieren; en niet met belastinggeld
Liever 2 a 3 grote mooie evenementen dan een versnipperd programma van kleine items
Nadruk op gewoontes van toen.....
Omdat we op dit moment met 16 dorpskernen zijn hoop ik dat de aandacht ook gericht wordt op
deze dorpskernen en niet alleen in Horst.
Onnodig geld uitgeven
Onzin Horst aan de Maas bestaat geen 800 jaar
Plaatselijke Toneelverenigingen laten samenwerken om tot een fantastisch toneelstuk over
HadM te komen.
Proberen zoals vroeger 60-70 jaren in iedere cafe in Horst een live orkestje neer te zetten, en dan
de sfeer uit die tijd proberen na te bootsen
Pure geldverspilling!!! Er zijn veel zaken in de gemeente waar het geld veel beter aan besteed
kan worden b.v. onderhoud van wegen, opruimen zwerfvuil enz enz
Volgens mij bestaat Horst aan de Maas pas sinds 2001
Wat hebben inwoners van Sevenum America Kronenberg en noem ze maar op hiermee
,helemaal niks om te feesten .
Wel een feest waar iedereen (hoog en laag) aan mee doet. Wat te doen met de kerkdorpen??
Woon in Sevenum, heb niks met Horst
Zijn eigenlijk 2 vragen...
Zorgen dat er voor elk wat wils is. Geen poeha, gewoon een gezellig volksfeest buiten met leuke
optredens.
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3 ‘Het is beter om één groot feest te houden, dan meerdere
kleine feesten om 800 jaar Horst aan de Maas te herdenken’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?)
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40% is het (zeer) eens met stelling 3 ‘Het is beter om één groot feest te houden, dan meerdere kleine
feesten om 800 jaar Horst aan de Maas te herdenken’, 29% is het er (zeer) mee oneens. Het meest
gekozen antwoord is "Mee eens" (27%).

Toelichting
Zeer mee
eens







Mee eens






Neutraal






Anders zie je door de bomen het bos niet meer en niemand weet nog wat de
aanleiding was om iets te vieren.
Er is al veel te veel te doen in Horst
Leuk als men de dorpen rondom Horst ook wil betrekken bij 800 jaar Horst... Maar
het blijft een Horster feestje. De omliggende dorpen bestaan geen 800 jaar. Het
heeft nu veel weg van: Ik ben jarig maar het bezoek dat komt wordt gevraagd ook
bij hun thuis slingers op te hangen.... Als Horst jarig is, moet dit ook in Horst gevierd
worden en niet in de omliggende kernen.
Omdat er al zoveel evenementen zijn in de buurt vrees ik dat het aantal bezoekers
zwaar zal tegenvallen als er meerdere festiviteiten gehouden worden en vrees ik dat
er heel veel geld bij moet. Wie gaat dat ophoesten???
Dit is om de dorpen samen te brengen wel georganiseerd feest waar de bewoners
van alle dorpen wel bij betrokken moeten worden. Anders wordt het waarschijnlijk
alleen een Horster feest.
Er is al heel veel in Horst. Een datum is voldoende.
Nodit inwoners individueel uit, mn mensen die niet overal voorop staan. Of de
financiele middelen niet hebben.
Op een mooie zomerse dag in het centrum van horst.
Een feest voor alle inwoners is misschien te groot, daarom is kleinere feesten per
dorp misschien praktischer. Al is 1 groot feest ook wel heel gezellig juist.
Heb niks met dit feest
Horst aan de maas bestaat geen 800 jaar. Wel horst. Das nogal een verschil
Horst bestaat 800 jaar! Horst aan de Maas heeft hier weinig tot niets mee te maken.
Ik vind de geldelijke subsidie zwaar overtrokken...
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Iedereen wil wat anders, één groot feest is niet geschikt om het iedereen naar zijn
of haar zin te maken. De vraag is of je dit wilt of niet.
Meerdere feesten betekent ook dat je je telkens op andere doelgroepen (of andere
dorpen) kunt richten. Er moet voor elk wat wils bij zitten.
Belangrijk om naast allemaal samen ook alleen aan jongeren en ouderen te denken
.
Bij een groot feest weet iedereen al van te voren dat dit in de kern van Horst wordt
georganiseerd. Alleen goed voor de Horster ondernemers en de kleine keren
schieten hierdoor te kort.
De festiviteiten over het gehele jaar verdelen, in en bij de diverse lokaties dan wel
pleinen. De een komt naar een openlucht toneelspel 800 jaar Horst a/d M de ander
komt naar de Harmonie dan wel Fanfares luisteren. Een expositie 800 jaar kan zelfs
het gehele jaar door bekeken worden denk ik.
De verschillende leeftijden vinden een ander iets feest. Kinderfeest, jongerenfeest,
volwassenenfeest en ouderenfeest. Daarnaast is iets te verzinnen om juist
generaties te verbinden
Eén gemeente breed feest; daarnaast voor alle dorpen naar wens een eigen
feest(je).
Een groot feest , wie betaalt dit dan , de inwoners van buiten horst ?
Elke kern dient aan zijn trekken te komen en kan inspelen op de plaatselijke situatie
Elke kern/ dorp zijn eigen feest levert m.i. meer onderlinge verbondenheid op!
Het gehele jaar door lijkt me beter, dan heeft iedereen de kans om iets van
zijn/haar gading bij te wonen en kunnen er meer invalshoeken gevierd worden.
Het is leuk om meerdere kleinere activiteiten over het jaar verspreid te organiseren.
Iedere kern kan of mag een activiteit organiseren met geld uit de 800 jaar
subsidiepot. als daar behoefte aan is.
Ik denk , dat ieder dorp het liefs zijn eigen feestje viert
In elke kern een feest/tentoonstelling specifiek toegespitst op de betreffende kern
lijkt mij veel nuttiger dan één centraal feest/tentoonstelling.
Je hebt te maken met vele verschillende doelgroepen. 1 feest voor iedereen gaat
dan nooit werken. Je hebt kids, jeugd, volwassenen en ouderen.. Doe iets voor elke
doelgroep.
Meerdere activiteiten zullen meer mensen van verschillende doelgroepen
aantrekken
Met meerdere evenementen kunnen meer mensen eventueel deelnemen dan een
groot feest. Kan men dan niet? Pech gehad, dat is niet goed
Zeker een weekend en iets speciaals voor kinderen en ouderen.
Alle inwoners betalen er aan via gemeentelijke subsidie,s.
Als het een groot feest wordt dan gebeurd het toch weer in Horst en blijven de
dorpjes links liggen. Als Horst 800 jaar bestaat dan moet Horst het maar vieren en
laat de dorpjes hun eigen feest of herdenking op hun manier vieren.
Bij 1 groot feest heeft een bepaalde doelgroep veel plezier en kunnen heel veel
andere mensen niet meedoen. Iedereen moet het op eigen wijze en eigen tijd mee
kunnen vieren
Dan is het toch weer in horst
Elk dorp zijn eigen feest
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Gewoon géén feest. Maar wat meer aandacht aan de cultuur-historie van de kernen
in de gemeente zou niet slecht zijn. Een mooi boek, in samenwerking gemaakt door
de historische verenigingen, zou bijvoorbeeld een goed idee zijn. Ook op
multimedia vlak zou men wat kunnen doen.
Helemaal geen feest!!!
Het is een feest voor alle inwoners van HadM
Iedere dorpskern voor zichzelf[denk aan dorps reunie]
Ik vind dit feest geldverspilling, en het is geen 800 jaar horst aan de maas, het is dan
Horst, laat dan aan de maas Maar weg.
In Gennep hebben ze gedurende vele weken telkens een thema belicht. De ene
week heb je ander publiek dan de andere week. Maar wel voor elk wat wils.
Mooi verspreid over jaar, dan heeft iedereen kans om er een keer bij te zijn. We zijn
toch het gehele jaar 800 jaar
Op moment dat je een groot feest houd kan dat alleen maar in een weekend en nu
is de planning dit over een heel jaar te laten verlopen en dan alle kernen er bij
betrekken met ieders zijn kwaliteiten
Wordt wel een groot maar vooral druk feest, niet overzichtelijk.
Diverse kleinere feesten op hetzelfde moment is eigenlijk ook één groot feest.
Eén feest zou kunnen maar veel inwoners in de dorpen hebben al het gevoel dat
alles in Horst moet.
Ik vind vooral dat er niet teveel geld aan uitgegeven dient te worden.
Niet alles draait om Horst zelf. Denk ook aan de kleine dorpjes er om heen.
Ter ere waarvan kunnen we meerdere kleine feesten houden?
Val de andere dorpen er niet mee lastig
Zie voorgaande
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