
 

Beste bewoners van onze Norbertuswijk, 
 

Dat ‘t ‘neej dörp’ dit jaar 60 jaar bestaat zal jullie niet 
ontgaan zijn. Op 22 en 23 juni gaan we dit groots vieren, 
samen met jullie allemaal en met allerlei activiteiten.  
 
Het feest start om 12.00 uur met de officiële opening van de vernieuwde speeltuin  
’t Östenriekske. Vervolgens verplaatsen we ons naar het nieuwe park (tussen 
Wittenhorststraat en Pr. Marijkestraat) waar om 12.30 uur de parknaam onthuld gaat 
worden. Aansluitend zal Olga Commandeur, bekend van Nederland in Beweging, met een 
praktische uitleg de beweegtoestellen officieel in gebruik nemen en aansluitend zorgen 
voor een fijne warming-up. En dan, om 13.30 uur, is het tijd voor echte actie in het park in 
de vorm van een gezellig  
 

Zeskamp  
Sport, spel en spanning, geschikt voor alle leeftijden! 

 
WIE MAG ER MEEDOEN? 
Iedereen! Jong of oud, fit of niet fit, en alles daar tussenin. 

WAT GAAN WE DOEN? 
o Rondje-rond-de-kerk 
o Tweelingvoetbal 
o Rekenspel 
o Spekhappen 
o Watergoot 
o Ski-lopen 
o HET RODE-DRAAD-SPEL = kratten stapelen 

WAAR & WANNEER? 
In het park waar voorheen de Meuleveldschool stond. 
Zaterdag 22 juni, van 13.30 tot 17.30 uur. 

HOE DOE JE MEE? 
• Maak een team van 7 personen of meer: buren, familie, vrienden of collega’s. 
• Minstens één van de teamleden moet in de Norbertuswijk wonen. 
• Verzin je eigen teamnaam en zorg dat je als team herkenbaar bent. (Draag hetzelfde shirt, 
dezelfde sokken, ….) 
• Kies de teamcaptain 
• Vul het formulier in en mail dit naar 60jaar@norbertuswijk.nl of doe het in de rode 
brievenbus bij het Huis van de Wijk 
• Aanmelden kan tot en met zaterdag 8 juni 
 

Sportieve groetjes, 
Werkgroep 60 jaar Norbertuswijk  

(onderdeel zeskamp) 



 
AANMELDFORMULIER ZESKAMP 

60 jaar Norbertuswijk 

22 juni 2019 van 13.30 uur tot 17.30 uur 
 

AANMELDEN KAN TOT UITERLIJK 8 juni a.s. 
 

 

Onze teamnaam is: _______________________________________________________________________ 
 
Telefoonnr. of mailadres contactpersoon: _____________________________________________ 

 

en onze teamleden zijn: 

1 TEAMCAPTAIN:  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 

Aanmelden kan met een mail aan 60jaar@norbertuswijk.nl. 
Dit formulier is ook te downloaden via www.norbertuswijk.nl/60jaar, vul het in en  

doe het uiterlijk 8 juni in de rode brievenbus bij het Huis van de Wijk. 
 
 


