Stichting Gemeenschapsbelangen Norbertus (SGN) heeft zich in de jaren ‘60 en ‘70
enorm ingezet voor de leefbaarheid in onze wijk. Het toenmalige wijkgebouw
‘t Östenriekske (nu de Leste Geulde) met de daarnaast gelegen speeltuin is een van
de vele voorbeelden daarvan. Voordat de Stichting zichzelf begin dit jaar ophief
zorgde ze er met een flinke upgrade voor dat de speeltuin aan de Noordsingel/
Meterikseweg nog vele jaren speelplezier zal brengen voor de Horster jeugd. Er
wordt inmiddels al flink gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheden, maar op
22 juni zal om 12.00 uur de officiële heropening plaatsvinden. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

We verplaatsen ons naar het nieuwe park, op de locatie waar voorheen de Meuleveldschool stond (tussen Wittenhorststraat en Marijkestraat). Eerder werd de vraag gesteld
“Welke naam moet dit nieuwe park krijgen?” Afgevaardigden van de parkcommissie
maakten een keuze uit de inzendingen. Eén van de inzenders werd uitgeloot om op 22 juni,
samen met wethouder Han Geurts, om 12.30 uur de nieuwe naam te onthullen.
Bent u erbij?

Aansluitend zal Olga Commandeur, landelijk bekend van het tv-programma ‘Nederland in
Beweging’, de beweegtoestellen in het park samen met u in gebruik nemen. Bewegen, ook
op hoge leeftijd, houdt spieren en
botten gezond en zorgt voor een
betere conditie. De toestellen in ons
nieuwe park zijn geschikt voor alle
leeftijden. Olga legt op een leuke
manier uit hoe deze kunnen bijdragen aan ieders gezondheid.
Doet u mee?

Na een gezamenlijke warming-up start de Zeskamp met een ‘Rondje rond de kerk’.
De deelnemende teams worden uitgedaagd om hun sportiefste beentje voor te
zetten bij de verschillende spellen. Kracht, behendigheid, snelheid, wijsheid en humor maken er een gezellige
boel van.
Doet u zelf niet mee? Kom dan
gezellig een kijkje nemen en
moedig de deelnemers aan.
Het winnende team van deze
middag wordt tijdens de feestavond in het zonnetje gezet.

De Gezondste Regio 2025 maakt tijdens
dit evenement frisse smoothies.

• In en rond de feesttent, aan de voorkant van de Twister.
• Optredens van artiesten uit onze wijk (en daarbuiten).
• De Vinylzuchtige Types draaien plaatjes waarop uiteraard gedanst kan worden.
• De prijsuitreiking van de Zeskamp.
• De voormalige Stichting Gemeenschapsbelangen Norbertus krijgt het eerste exemplaar
van een gloednieuw boekje over de wijk aangeboden.
• Dienstenveiling met mooie kavels, mogelijk gemaakt door vele ondernemers van
binnen en buiten de wijk (zie inlegvel).
• Van 18.00 tot 20.00 uur is de foodtruck van
Lekker (K)eten aanwezig. Een bezoek aan de
snackbar of het Chinees restaurant aan de
overkant is natuurlijk ook mogelijk.
• Enkele kunstenaars tonen hun schilderijen
• Een sneltekenaar maakt karikaturen
• Schminken als een kleurrijk dier of alleen een
rode neus
• Laat een unieke foto laten maken als echte
Norbertuswijkbewoner
• Als klap op de vuurpijl zal om middernacht op
spectaculaire wijze het uurwerk in de klokkentoren weer in gang worden gezet!
Dit wilt u beslist niet missen!

In de feesttent op het plein, aan de voorkant van de Twister, herleven oude tijden in de
sfeer van weleer en bij de klanken van blaaskapel de Reulsberger Muzikanten. Zij bieden
een zeer gevarieerd repertoire en amusement dat blijft boeien. Net als vroeger kan er een
kaartje worden gelegd, voor de kinderen is er mogelijkheid om te spelen en uiteraard kunt
u genieten van een lekker drankje. Een goed begin van de zondag en de perfecte manier
om het jubileum-weekend af te sluiten. U bent meer dan welkom!

Toen in 1959 gestart werd met de bouw van het ‘neej dörp’ werd de meest bepalende
straat vernoemd naar Hub en Wim van Doorne, oprichters van de DAF. Zij bedachten de
variomatic, het pientere pookje waarmee de automobiel zonder versnelling kon rijden.
De broers betekenden veel voor de Nederlandse economie. Om hen te eren werkten vele
wijkbewoners mee aan het DAF-kunstwerk ‘Zonder versnelling vooruit’, een ontwerp van
beeldend kunstenaar Jeu van Helden. Het krijgt een plekje aan de hoofdstraat van onze
wijk, de Gebr. Van Doornelaan, en vormt daar een inspirerende herinnering aan hoe ook
de wijk al die jaren zonder versnelling vooruit gaat. De feestelijke onthulling vindt plaats
op zaterdag 29 juni om 17.00 uur, vlakbij het Molenveldhuis.

Hub van Doorne was een groot uitvinder en industrieel. Mede door het commerciële inzicht van broer Wim kon DAF uitgroeien tot een van de grootste ondernemingen van Nederland met internationale statuur. Naast dit feit was Hub van Doorne ook een mens met
een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom wordt door America en
Griendtsveen een DAF-weekend georganiseerd waarbij op zondag een groot defilé langs
het geboortehuis van Hub in America trekt en vervolgens langs het geboortehuis van
Wim in Griendtsveen. Minstens 300 DAF’s van alle typen en formaten nemen deel aan de
stoet, die deels ook door de Gebr. van Doornelaan zal rijden. Bij het Huis van de Wijk is
een pitstop voor de deelnemers. Ook u bent die zondag tussen 12.00 en 14.00 uur welkom om de automobielen te bewonderen. Koffie met vlaai of een kom lekkere soep krijgt
u aangeboden namens werkgroep 60 jaar Norbertuswijk.

In het weekend van 22 & 23 juni 2019 vieren we dat onze
Norbertuswijk 60 jaar bestaat. Over de jubileumfestiviteiten
leest u alles in dit programmaboekje, dat tevens een uitnodiging is voor iedereen die in onze wijk woont, werkt of naar
school gaat, en voor ieder ander die zich verbonden voelt met
onze wijk.
Vele (oud-)wijkbewoners koesteren warme herinneringen
aan de Norbertuskermissen, die eind jaren ‘60 en begin jaren
‘70 werden gevierd. De verhalen daarover vormden de
inspiratiebron voor het feestweekend.
Een week later eren we, mede in het kader van 800 jaar Horst
aan de Maas, de gebroeders van Doorne en hun DAF. Ook
over die activiteiten leest u alles in dit boekje.
Ter info:
Consumptiebonnen zijn tijdens het feest-weekend
zowel contant als per pin af te rekenen.
Informatie is ook te vinden op www.norbertuswijk.nl

WIJ DANKEN IEDEREEN DIE, IN WELKE VORM DAN OOK, EEN
BIJDRAGE LEVERT AAN DIT FEEST EN
WENSEN U ALLEN ONVERGETELIJK MOOIE DAGEN TOE!
Werkgroep 60 jaar Norbertuswijk - juni 2019

