
Het 100-jarig jubileum van
Hornerheide is een mijlpaal

en dat vieren we samen!



Voor Proteion, Ciro en de Stichting 100 jaar 
Hornerheide staat het jaar 2021 in het teken van het 
100-jarig jubileum van het voormalig sanatorium Horner-
heide. Op allerlei manieren wordt dat gevierd. Wij willen 
de inwoners van Horn hier graag in meenemen door het 
jaar heen.
Op 7 mei 1921 werd door het voormalige Groene Kruis 

het sanatorium Hornerheide geopend voor de behandeling van mensen 
met tuberculose.  Net als nu werd het land door een pandemie geteisterd. 
Nu is Hornerheide vooral bekend als Expertise Centrum (CIRO) voor long-
ziekten en een beschermde woonvorm en behandelcentrum voor mensen 
met dementie (Proteion).

In september 2020 is een burgerinitiatief ontstaan om de verbinding tus-
sen Hornerheide en het dorp Horn e.o. te verstevigen en te helpen mee 
vorm te geven aan een mooi jubileumjaar.
Dit heeft geleid tot de oprichting van de Stichting 100 jaar Hornerhei-
de. Samen met enthousiaste en creatieve inwoners van Leudal, Ciro en 
Proteion  gaan we er een echt ‘verbindend’ dorpsfeest van maken waarbij 
de reeds bestaande en mogelijk nieuwe verbanden tussen Horn/Leudal en 
Hornerheide een boost kunnen krijgen.

Wat gaat de Stichting doen?
• Er komt eind 2021 een gedenkboek over 100 jaar Hornerheide (auteur 
  is Jac Wijnands uit Horn).
  Het boek zal kort de geschiedenis weergeven en zal heel veel foto’s 
  laten zien. Tientallen personen vertellen wat Hornerheide voor hen 
  betekend heeft, als patiënt, verpleger, vrijwilliger, tuinman, pastor, 
  dokter, inwonende, koorlid, leidinggevende, misdienaar, koordirigent 
  enzovoort. 
• De glas-in-loodramen van Charles Eyck krijgen als bijzonder kunstwerk
  een plek op het terrein van Hornerheide zodat iedereen deze kan 
  bewonderen. Ze staan nu ergens opgeslagen in een depot en zijn daar-
  door aan ieders oog onttrokken.
• Er wordt op het terrein een multifunctioneel paviljoen gebouwd met 
  kapelfunctie/stilteruimte. De architect heeft reeds opdracht gekregen 
  om de tekening te maken en de bouw voor te bereiden.
• Voor de bewoners komen er twee elektrische duofietsen en een Jeu de 
  Boules baan. 
• Voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs wordt een scholen-
  project uitgevoerd, waarbij kinderen en jongeren kunnen kennis maken 
  met de geschiedenis van Hornerheide, het groen en de kunstwerken. 



• Gedurende het hele jaar zijn er feestelijke activiteiten voor bewoners, 
  mantelzorgers/vertegenwoordigers, vrijwilligers en personeel. Deze 
  worden omlijst door bijdragen van diverse verenigingen uit Horn en 
  omgeving en de parochie St. Martinus uit Horn.
• Het aanzien van het monumentale hoofdgebouw van het voormalig 
  sanatorium krijgt een facelift.
• Het Mariabeeld uit de voormalige Boskapel wordt gerestaureerd.
• Er komt een herdenkingsplek met een plaquette en een kunstwerk voor 
  de mensen die gedurende de coronacrisis zijn overleden. Dit is een 
  schenking vanuit de gemeenschap van Horn. 
• Gedurende het hele jaar zal ML5 TV-uitzendingen verzorgen over mar-
  kante personen uit het heden en verleden van Hornerheide.    
  Aan het einde van het jubileumjaar wordt daar een documentaire van 
  gemaakt die samen met het gedenkboek wordt gepresenteerd. 

Wat kunt u doen?
U kunt ons op twee manieren steunen:
1. Door voorinschrijving van het Gedenkboek 100 jaar Hornerheide 
  à € 10,- (exclusief evt. verzendkosten). Het is een boek met vooral 
  veel foto’s en verhalen van mensen die een speciale band hebben 
  met, of van betekenis zijn of waren voor Hornerheide. Indien u het 
  boek voordelig wilt bemachtigen dan kunt u  een voorinschrijving 
  doen. De termijn van voorinschrijving eindigt op 7 mei 2021. 

De voorinschrijving kan op de volgende manieren:
• Door onderstaande strook in te vullen en samen met € 10,- contant af 
  te geven bij onze secretaris. 
• Door overmaking van € 10,- op rekening IBAN NL23 RABO 
  0359 4412 89 onder vermelding van “voorinschrijving 
  Gedenkboek 100 jaar Hornerheide” en uw adresgegevens in te 
  vullen bij extra informatie.
  Na betaling bent u verzekerd van een boek voor een zeer laag tarief. 
  Na 7 mei kost het boek € 15,- (exclusief evt. verzendkosten).

		 Bent	u	medewerker,	oud-medewerker	of	vrijwilliger	van	Proteion
		 dan	kunt	u	zich	inschrijven	via
		 https://www.proteion.nl/100jaargewoonbijzonder.
		 U	ontvangt	het	boek	gratis	als	jubileumcadeau	van	Proteion.
of
2. U kunt ook een donatie doen door middel van een adoptie van een 
  bewoner, mantelzorger, vrijwilliger of medewerkers van Hornerheide. 



  Indien u opteert voor één of meerdere adopties dan zij n dit de moge-
  lij kheden. Maak uw keuze bekend bij  de secretaris van de Stichting
  100 jaar Hornerheide. Vanaf een donatie van € 50,- ontvangt u één of 
  meerdere gratis boeken:
• € 25 adoptie van een uitje/activiteit voor een van de bewoners.
• € 50 één boek 100 jaar HH; adoptie van een uitje/activiteit voor een 
  van de bewoners samen met een vrij williger of een verzorgende.
• € 75 één boek 100 jaar HH; adoptie van een uitje/activiteit voor een 
  van de bewoners samen met een vrij williger en een verzorgende; naam 
  als begunstiger in boek 100 jaar HH.
• € 100 twee boeken 100 jaar HH; adoptie van een uitje/activiteit voor 
  twee bewoners samen met een vrij williger, een verzorgende en een 
  mantelzorger; naam als begunstiger in boek 100 jaar HH.
• € 150 twee boeken 100 jaar HH; adoptie van een uitje/activiteit voor 
  drie bewoners samen met een vrij williger, een verzorgende en een 
  mantelzorger; naam als begunstiger in boek 100 jaar HH.     

   

✁----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorinschrijving Gedenkboek 
‘Hornerheide, 100 jaar elke dag gewoon bijzonder’
Naam:  _______________________________________________
Voornaam: _______________________________________________
Postadres: _______________________________________________
Mailadres: _______________________________________________
Telefoon: _______________________________________________
Aantal boeken: ______________________________________________
Bedrag:       € _______________________________________________
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    Stichting 100 jaar Hornerheide
    Secretaris: Huub Stollman
    Adres: Graaf Janstraat 2  -  6085 EK Horn
    KvK: 80302238
    Bankrekening: IBAN NL23 RABO 0359 4412 89
    Telefoon: 06 - 23 67 87 01
    E-mail: stollmanhuub@gmail.com


