
De middagactiviteiten zijn een initiatief van wijkbewoners die zich samen CLUB 63 noemen in samenwerking met 
Wijkcomité Norbertus, BSO ’t Nest en basisschool De Twister. 

 

 Activiteitenkalender 
    schooljaar 2020/2021  
            CLUB 63 

 

waat laeft d'r in de baek  dinsdag 6 oktober 2020 

fakkels maken voor Sintermerte dinsdag 
3 november 

2020 

Sintermertes Veugelke  
(samen naar vuur Jong Nederland) 

 10/11 november 
2020 

CLUB63 kiest Techniek dinsdag 12 januari 2021 

De Nacht van Hôrs (avondwandeling) dinsdag 2 februari 2021 

De Schilderswijk van Norbertus dinsdag 16 maart 2021 

marshmallows & tòntele dinsdag 13 april  2021 

vette vissen vangen dinsdag 8 juni 2021 

piknikken dinsdag 6 juli 2021 

 

• Aanmelden:   
Voor iedere activiteit moeten deelnemers zich aanmelden. Gewoon een mailtje naar club63@norbertuswijk.nl  ovv 
naam en de activiteit waaraan je deelneemt. 

• Voor wie: 
Iedereen mag mee, dat is ons motto! Of je nu in de wijk woont, er naar school gaat of je op een andere manier 
verbonden voelt met de Norbertuswijk. Leeftijd maakt niet uit: jong of oud (of iets daartussen). Kom gewoon langs 
en kijk of het iets voor je is! 

• Programma & info:  
Ons programma staat in de nieuwsbrieven van school Isy en “t Nest  in de nieuwsbrief van de Norbertuswijk of kijk 
op: www.norbertuswijk.nl/club63/  

• Begeleiding: 
Is je kind oud genoeg om zelf te komen? Dan is hij of zij van harte welkom. We letten op elkaar – als betrokken 
wijkbewoners – maar we blijven vrijwilligers en bieden dus geen professionele & gediplomeerde begeleiding aan. 

• Maximale inschrijving:  
Per activiteit kunnen maximaal 20 personen (kinderen) deelnemen. Voor extra inschrijvingen ontstaat een wachtlijst 
en wordt eerst gezocht naar extra begeleiders. 

• Vergoeding:  
Alle activiteiten zijn gratis maar soms wordt er een vergoeding gevraagd. Dat wordt dan duidelijk VOORAF 
aangegeven. 

• Aanvang en einde:  
Alle activiteiten zijn op dinsdag en starten om 14.30 uur en stoppen om 16.15 uur. Mocht dat anders zijn dan 
vermelden we dat duidelijk. 

• Versnapering:  
Voor de rest zorgt CLUB 63 (zoals limonade, fruit, koekjes, enz.) Is er sprake van een allergie dan graag even overleg 
vooraf. 

• Helpen:  
Wij kunnen altijd een extra paar handen gebruiken bij onze activiteiten. Spreekt een activiteit je aan en heb je zin 
om de handen uit de mouwen te steken? Laat het ons weten en stuur een email naar club63@norbertuswijk.nl 
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