
 

Enquête 60 jaar Norbertuswijk 

Volgend jaar, wanneer Horst aan de Maas haar 800-jarig bestaan viert, willen wij graag vieren dat onze 

eigen Norbertuswijk 60 jaar bestaat. We gaan dit doen met een feestdag waarop o.a. het uurwerk in de 

klokkentoren van de voormalige Norbertuskerk weer gaat lopen. En het nieuwe park, op de plek waar 

voorheen de Meuleveldschool stond, zal op deze dag officieel geopend worden. Dit vindt plaats op 

zaterdag 22 juni 2019 
 

Met deze enquête vragen we je om jouw ideeën en wensen rondom de jubileumfestiviteiten met ons te 

delen. Het invullen van de vragen duurt ongeveer 5 minuten. De antwoorden worden op basis van 

anonimiteit verwerkt. Bruikbare en veelgenoemde ideeën zullen de basis gaan vormen voor de organisatie 

van een sportieve middag en een groot avondfeest. 

Dit formulier wordt op vrijdag of zaterdag 16/17 november huis-aan-huis opgehaald, maar mag ook in de 

rode brievenbus bij het Huis van de Wijk, naast de hoofdingang van de Twister, Gebr. van Doornelaan 25. 

Online invullen is eveneens mogelijk via www.norbertuswijk.nl/60jaar 

Wil je met meerdere gezinsleden deze enquête invullen? Heel graag! Dat kan online, of door extra 

formulieren te downloaden en printen via bovenstaande link. 

1. Het park moet natuurlijk een officiële naam krijgen. Wat is jouw voorstel? 
 
 
 

2. Voor iedereen, en vooral voor de jeugd uit onze wijk, willen we overdag ook nog andere activiteiten 
organiseren. Wij denken hierbij aan een soort uitgebreide sportdag (voor jong en oud). Wat zijn 
volgens jou leuke activiteiten voor deze groepen? 

o Leeftijd tot 12 jaar 
 
 
 
 

o Leeftijd vanaf 12 jaar 
 
 
 
 

o Leeftijd vanaf 55 jaar 

 

 

3. Heb je verder nog tips of opmerkingen die we kunnen gebruiken voor 60 jaar Norbertuswijk? 
 
 
 
 
 

4. Zou je ons willen helpen met de organisatie van 60 jaar Norbertuswijk 2019? (Denk hierbij aan hulp 
op de avond zelf zoals; barwerkzaamheden, kassa, algemene dienst, maar ook aan opbouwen, 
afbreken, opruimen etc.) 

o Ja, ik wil zeker helpen en ik denk hierbij aan 
 
 
 

o Ja, mits  
 

o Nee, liever niet 
 



5. In verband met een herinneringsbrochure 60 jaar Norbertuswijk, zijn wij nog op zoek naar (oude) 
foto’s. Heb je nog geschikte foto’s die wij hiervoor mogen gebruiken? 

o Ja 
o Nee 

 

6. Tenslotte nog een algemene vraag. 
Mijn leeftijd is: 

o jonger dan 12 jaar 
o tussen 12 en 18 jaar 
o tussen 18 en 30 jaar 
o tussen 30 en 55 jaar 
o ouder dan 55 jaar 

 

 

Wil je dat wij over bovenstaande contact met je opnemen en/of wil je op de lijst meedenkers/-doeners, vul 

dan hieronder jouw naam en mailadres in. (Dit zal alleen gebruikt worden voor de communicatie m.b.t. de 

activiteiten rond 60 jaar Norbertuswijk. Deze gegevens zullen nooit zonder jouw uitdrukkelijke 

toestemming met anderen gedeeld worden).  

 

Naam :   

Mailadres :    

Telefoonnummer:    

o Ja, neem contact met mij op 

o Ja, ik denk en/of doe graag mee met de organisatie. Mijn mailadres en 

telefoonnummer mag daarom voor dat doel gebruikt worden en toegevoegd worden 

aan de maillijst. 

 

Dank voor het invullen van deze enquête. 

Mede op basis van jouw antwoorden gaan we er een geweldig feest van maken! 

Werkgroep 60 jaar Norbertuswijk 

60jaar@norbertuswijk.nl 

 

  


