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Programma zomervakantie 

Kindervakantiewerk  

2019 

 
OPGEVEN:  Woensdagmiddag 26 juni tussen 12.30 en 

13.00 op het schoolplein 

              
Neem bij het opgeven mee:  

 Het volledig ingevuld opgeefformulier (laatste blad) 

 Geld 

 

Alle activiteiten (behalve bij activiteiten waar het specifiek bij 

staat aangegeven) zijn voor kinderen vanaf 6 jaar en kinderen 

die na de zomervakantie instromen in groep 3 t/m groep 8 en 

schoolverlaters. 

 

 

Veel plezier!!!  
De vrijwilligers van het kindervakantiewerk. 

 

 

 

Bij evt. vragen: Vakantiewerk@maaskluivers.nl 
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Activiteiten georganiseerd met  

Maastricht Sport 

 
9 juli: Boulderclinic in Boulderhal Radium Boulders voor 

kinderen vanaf 8 jaar 

 

11 juli: Mountainbikedag voor kinderen vanaf 6 jaar 

 
 Boulderclinic Mountainbike dag 

Prijs € 4,- te betalen bij entree 

Radium Boulders 

€ 4,- contant te betalen bij 

aanmelden op het Bikepark 

Tijden Clinics in 3 groepen, 

Per clinic max. 15 

deelnemers 

Tussen 10.00 en 14.30 uur 

Clinics in 4 groepen,  

Per clinic max. 15 

deelnemers 

Tussen 09.45 en 16.30 uur 

Locatie Radium Boulders, Lage 

frontweg 2B 

Bikepark Green043, 

Noormannensingel tegen 

over het St. 

Maartenscollege 

Vervoer Door eigen ouders brengen/ 

halen. 

Ouders/begeleiders kunnen 

gratis in de bar meekijken 

Door eigen ouders brengen/ 

halen 

Interesse? Inschrijven vóór 3 juli via 

www.maastrichtsport.nl/ 

summerexperience 

Inschrijven vóór 3 juli via 

www.maastrichtsport.nl/ 

summerexperience 
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Lekker spelen in Fort Willem 

Woe 10 juli 
 

 

Lekker rondrennen, klimmen en klauteren. Zeven keer achter mekaar van de 

kleine glijbaan, en dan de stap zetten naar de grote glijbaan. Alweer een 

overwinning! Nog even spelen met water en zand. Wie niet weg is, is gezien.  

 

Verzamelen: 11.00 uur bij Fort Willem (Kastanjelaan 50, 6217 SB Maastricht) 

 Einde: 16.00 uur bij Fort Willem (Kastanjelaan 50, 6217 SB Maastricht) 

Kosten: €2,- 

Zelf meenemen: Lunchpakketje en evt een zakcentje voor een lekker ijsje. 

Doe je makkelijke speelkleren aan? 

 

Op de dag van de activiteit hoort u wie de dagcoördinator is en met wie u, in 

geval van nood, contact kunt opnemen.  

 

Mocht vervoer een probleem zijn dan neem contact op via: 

vakantiewerk@maaskluivers.nl 
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HIDRODOE 

Op vrijdag 19 juli 

Lanceer je eigen waterstofraket 

Maak een gigantische draaikolk 

Speel een partijtje watervoetbal 

We gaan de wondere wereld van water ontdekken in Hidrodoe      

  (België); een interactief doe-centrum met superleuke 

experimenten over water: leuk - spannend - leerrijk 
 

Prijs:   € 11,- 

Verzamelen: 08.30 uur op het kermisterrein 

Vertrek: 08.45 uur 

Ophalen:  18.30 uur 

Denk aan:  lunchpakketje en eventueel een zakcentje 

 

Denk eraan: we gaan de grens over dus de kinderen hebben een ID kaart of 

paspoort nodig. Zij dienen deze (of een kopie) zelf mee te nemen op de dag van 

de activiteit. Geen ID-bewijs bij zich betekent: helaas niet mee! Hierin kunnen 

we geen uitzondering maken! 

 

Op de dag van de activiteit hoort u wie de dagcoördinator 

is en met wie u, in geval van nood, contact kunt opnemen.  
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Minipreuvenemint in Haare 
 

op vrijdag 26 juli 
 

Wie van lekker eten en drinken houdt moet echt meedoen aan het mini 

preuvenemint! 

 

Samen lekkere hapjes en drankjes maken en deze dan gezellig samen opeten.   

 

Doe je mee ? Geef je dan snel op !!  
 

 Verzamelen: 11.00 uur in de Haarderhof 

Einde:  ± 15.00 uur 

Kosten:  € 5,00 

 
Op de dag van de activiteit hoort u wie de dagcoördinator is en met wie u, in 

geval van nood, contact kunt opnemen.  
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Safaripark Monde Sauvage in combinatie  

met de grotten in Remouchamps  
 

Op vrijdag 2 augustus  
 

We gaan op Afrikaanse safari waarbij we onder andere giraffes, 

olifanten, nijlpaarden, neushoorns, zebra’s, gnoes gaan spotten. 

Daarnaast zijn we nog veel meer dieren te zien in de dierentuin. 

Daarna reizen we door naar Remouchamps waar we de grotten in 

gaan. 
 

Verzameltijd: 08.15 uur bij het Kermisterrein 

Vertrektijd:  08.30 uur  

Einde:   ± 18.45 uur 

Kosten:   € 20,- 

Zelf meenemen:  Eten, drinken, goede zin en eventueel een zakcentje 

 

Denk eraan: we gaan de grens over dus de kinderen hebben een ID kaart of 

paspoort nodig. Zij dienen deze (of een kopie) zelf mee te nemen op de dag van 

de activiteit. Geen ID-bewijs bij zich betekent: helaas niet mee! Hierin kunnen 

we geen uitzondering maken! 

 

Op de dag van de activiteit hoort u wie de dagcoördinator is en met wie u, in 

geval van nood, contact kunt opnemen.   
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Spellencarrousel  
op woensdag 7 augustus 

 

Vandaag gaan we onze eigen kermis vieren. Een springkussen,  

popcorn, slush puppy, een hamburger, een airbrushtatoo  

en heel veel leuke spellen, waar je veel punten mee kunt  

verdienen, en dus veel prijzen kunt winnen. Dit zijn een paar van 

de vele spannende dingen die zorgen voor een te gekke dag, zodat 

je met een moe maar voldaan gevoel naar huis gaat. 
 

 

Verzameltijd: 10.30 uur bij de scouting in Heer (Langwaterstraat 1-3) 

Einde:   16.00 uur bij de scouting in Heer (Langwaterstraat 1-3) 

Kosten:   € 6,50 Dit is inclusief een lunch 

 

Op de dag van de activiteit hoort u wie de dagcoördinator is en met wie u, in 

geval van nood, contact kunt opnemen.  

 

Mocht vervoer een probleem zijn dan neem contact op via: 

vakantiewerk@maaskluivers.nl 
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VERRASSINGSSPEL en  

WATER-SPETTER-GEKLETTER 
op vrijdag 9 augustus 

 
Vandaag gaan we naar het Severenpark in Amby.  

‘s Morgens beginnen we met een verassingsspel en ‘s middags na de lunch, 

gaan we natte sponzen gooien, flessen omschieten, skippybalrace, 

waterballonnen gooien en nog veel meer en  

natuurlijk is er ook de bekende  

zeepglijbaan, waar je fantastisch overheen  

kunt roetsjen. Trek wel oude kleren aan  

en neem een handdoek mee want je kunt  

flink nat worden.  

In de pauzes is er drinken en iets lekkers  

voor iedereen. 

Geef je snel op samen met je vriendjes!!! 

 

Verzamelen: 10.30 uur verzamelen aan het Severenplein in Amby  

Einde:  15.30 uur ophalen aan het Severenplein in Amby 

Kosten:  € 3,50  

Zelf meenemen:  Lunchpakketje en evt. extra drinken en goede zin 

 

Op de dag van de activiteit hoort u wie de dagcoördinator is en met wie 

u, in geval van nood, contact kunt opnemen.  

 

Mocht vervoer een probleem zijn dan neem contact op via: 

vakantiewerk@maaskluivers.nl 

 

  

 Dit is een goed weer activiteit.   

 Houd de facebook site van de Maaskluivers in de gaten!!!! 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG3PGI487bAhWJ8RQKHQOWB7sQjRx6BAgBEAU&url=http://wikimapia.org/3641272/bg/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA&psig=AOvVaw0BURNl9SL_TD3uHQQht2iL&ust=1528915181647417


 

 

Borgharen 

 

 

 

Phantasialand 
Vrijdag 16 augustus 

      

In de zes themawerelden geniet je van meer dan 40 spectaculaire attracties 

en wervelende shows. Van loopings en 60 meter hoge vrije vallen tot grappige 

ballonartiesten en gratis schminken. Ontdek Chiapas, de steilste wildwater-

baan ter wereld of scheer door Afrika in de achtbaan Black Mamba. Ga op 

muizenjacht in 3D-attractie Maus au Chocolat of ga op reis in de op hol gesla-

gen mijntrein Colorado Adventure. Ook bezoeken we de vele kinderattracties 

in het wondermooie Wuze Town. Kortom: In Phantasialand beleeft iedereen 

een perfecte dag! 

 Verzameltijd: ± 8.30 uur op het Kermisterrein 

Starttijd:  ± 8.45 uur 

Ophalen:  ± 19.30 uur 

Kosten:  €  28,50 

Zelf meenemen:  lunchpakket, goed humeur, evt. regenkleding en een 

zakcentje 

 

Denk eraan: we gaan de grens over dus de kinderen hebben een ID kaart of 

paspoort nodig. Zij dienen deze (of een kopie) zelf mee te nemen op de dag van 

de activiteit. Geen ID-bewijs bij zich betekent: helaas niet mee! Hierin kunnen 

we geen uitzondering maken! 

 

Op de dag van de activiteit hoort u wie de dagcoördinator is en met wie u, in 

geval van nood, contact kunt opnemen.  
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Jeu-de-boulestoernooi 

op zondag 1 september 

 

 

 

 
 

 

Zondag 1 september zullen we weer het jaarlijks Jeu de boulestoernooi 

houden. Kosten voor deelname aan het toernooi bedragen €2,00 
 

Het is de bedoeling dat je samen met een vriendje of een vriendinnetje een 

team vormt om tegen een ander team te spelen. De wedstrijden duren 10 

minuten. Tijdens deze wedstrijden moeten jullie proberen om zoveel mogelijk 

punten te scoren.  

 

De wedstrijden beginnen om 14.00 uur dus graag om 13.45 aanwezig zijn.  

Het jeugdtoernooi zal om 15.30 uur afgelopen zijn. 

 

Heb je zelf jeu de boules ballen neem die dan mee. Heb je geen ballen dan 

zullen wij daar voor zorgen. Geef dit dan door tijdens het opgeven.  

 

Bij te weinig aanmeldingen zal de activiteit niet doorgaan. Houd de 

facebooksite van de Maaskluivers hiervoor in de gaten. 

 

Op de dag van de activiteit kunt u contact opnemen 

met Sandra op nummer 06- 50434333. 
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OPGEVEN: woensdag middag 26 juni om 12.30 uur op  

het schoolplein. 
 

Naam kind: _______________________________ 

 

Leeftijd kind: ____  Basisschoolgroep:  ____ 

 

Mijn kind neemt deel aan de volgende activiteiten: 
(graag aankruisen welke) 

0 Fort Willem €  

0 Hidrodoe € 

0 Mini preuvenemint € 

0 Monde Sauvage en grotten € 

0 Spellencaroussel € 6,50 

0 Waterspelen € 3,50 

0 Phantasialand € 

0 Jeu de boules toernooi € 2,- 

 Totaal €  

 

Naam contactpersoon:______________________________ 

 

tel nummer contactpersoon: _________________________ 

 

Ik heb wel/ geen bezwaar tegen het maken en

 verspreiden van foto’s/ filmpjes via social media 

 

Handtekening contactpersoon: ______________ 
  


