
  

 

 

ZOMERVAKANTIE  PROGRAMMA  AMBY 
Hoera!!! Straks breekt de zomervakantie aan en sluiten de schooldeuren voor zes weken!  En in die zes 
weken, hebben wij voor jullie Kluiverkes (6 t/m 12 jaar) een heel leuk programma samengesteld. Hier is de 
flyer waarin onze activiteiten zijn beschreven. Lees deze flyer goed door samen met je ouders en …..geef je 
op tijd op bij onderstaand opgeefadressen en doe mee. Je kunt alles nog eens nalezen in de Amyer Praot!! 

Voor inlichtingen kunnen jullie terecht bij:                                                                                                   
Bep Thors                                                                                                                                                                
Achter de Hoven                                                                                                                                                              
Tel:  043-3635947 

 

                                                                                                                                                                                             

 

 

Vrijwilligersteam Amby                         

Van links naar rechts: Marianne Souren, Miranda 
v.d. Broeck, Bep Thors, Petro v.d Wagt en Demi  v.d. 
Broeck. Op de foto ontbreken: Jacqueline Haas, 
Conny Luycks en Nico v.d. Broeck en Ankie v.d. 
Broeck en Brendan Nelissen 

                                                                  

                                                                                                                                                                                       

GEDURENDE DE ZOMERVAKANTIE KUNNEN JULLIE JE OPGEVEN BIJ HET ADRES:  

Kapsalon Theo Haarmode  Severenplein 23 en je kunt je opgeven tijdens de openingsuren 
dinsdag t/m vrijdag van 09.00-17.00 en zaterdag van 09.00-15.30 maandag gesloten. Theo 
is twee weken dicht, van 27 juli t/m 12 augustus. 
 In die weken kun je je opgeven bij Bep Thors, Achter de Hoven 61 op maandag 29 juli en 
donderdag 1 augustus en maandag 5 augustus en donderdag 8 augustus van 19.00 u t/m 
20.00 u.  
Vul de opgeefstrookjes goed in en neem die mee en lever ze in als je je gaat opgeven.  Lever 
hier ook de kopie in van je paspoort of id – kaart voor de tocht naar Hydrodoe en de Grotten 
van Remouchamps in België en Fantasialand in Duitsland.  In de winkel ligt een lijst waar je 
je naam leeftijd ,telefoon en adres op invult. Betalen kun je bij de kassa. Denk eraan, je kunt 
niet pinnen alleen met contant geld betalen! 



  

 

 

ZWEMMEN en SPELEN in HET GEUSSELTBAD 

 
Datum activiteit: woensdag 10 juli 
 
Verzamelen: Severenplein 9.45 uur 
Vertrektijd:   Severenplein 10.00 uur 
Terug in de wijk: Severenplein rond 17.00 uur.  
Deelnemersbijdrage: € 4,25 ( incl.drinken en chips) 
Deelname alleen als je in het bezit bent van een zwemdiploma!!!! 
Meenemen: zwemkleding, lunchpakket en drinken en wat geld voor een ijsje 
en geef op het opgeefstrookje aan welke zwemdiploma’s je hebt behaald. 
Opgeven bij Theo Haarmode Severenplein 23    t/m vrijdag 6 juli  tot 15.30 uur. 
 
We lopen vanaf het Severenplein naar het Geusseltbad. Hier ontmoeten we de kluivertjes van Malberg. We 
maken er gezamenlijk een leuke dag van. In het Geusseltbad kun je heerlijk zwemmen zowel in het 
binnenbad als in het buitenbad. Er zijn glijbanen en een grote zonneweide, waar we heerlijk kunnen 
picknicken. Heb je zin in een dagje zwemmen samen met vriendjes en vriendinnetjes, geef je snel op!!! 
 

BOSSPEL in het Amyerbos 

Datum activiteit: vrijdag 12 juli 
Verzameltijd: Bij speeltuin “Tina”a/d Molenweg om 13.15 uur.  
Vertrektijd:  Bij speeltuin “Tina”a/d Molenweg om 13.30 uur. 
Eindtijd:  Bij speeltuin “Tina”a/d Molenweg om 17.00 uur. 
Deelnemers bijdrage: € 2,50  
Opgeven bij Theo Haarmode Severenplein 23  t/m woensdag 10 juli 17.00 uur. 

 Vandaag wandelen we naar de Kiezelkuil,  waar we leuke spellen doen . Er zijn ballen en touwen, die je om 
bomen heen kunt gooien en zo naar beneden kunt laten zakken. In de pauze is er voor iedereen  een  glaasje 
fris en wat lekkers! Als je zin hebt om lekker in het bos te ravotten, geef je dan op! 

SPEURTOCHT door MAASTRICHT 

Datum activiteit: dinsdag  16 juli 
Verzameltijd: Severenplein   9.45 uur 
Vertrektijd:   Severenplein     10.00 uur  
Terug in de wijk: Severenplein  rond 17.00  uur 
Deelnemersbijdrage: € 3,50 
Meenemen lunchpakket en drinken en eventueel zakgeld.  Doe goede 
wandelschoenen aan!! 
Opgeven bij kapsalon Theo Haarmode Severenplein 23 t/m zaterdag 13 juli  
tot 15.30. 
    
We gaan vandaag met de stadsbus naar Maastricht en lopen naar het 
Dinghuis. Hier begint  onze speurtocht, zo zien we de stad op een andere 
manier. Onderweg gaan we picknicken en tijdens de pauze krijgen jullie 
drinken en iets lekkers en na de speurtocht een ijsje!! Wil je mee? Geef je dan snel op!!! 



  

 

 

Dagtocht naar Hidrodoe in Herentals België 
 
Datum activiteit: vrijdag 19 juli 
 Verzameltijd: Severenplein 8.30 uur 
Vertrektijd:     Severenplein 8.45 uur 
Terug in de wijk: Severenplein 18.30 uur. 
Deelnemersbijdrage: € 11,= 
Meenemen: lunchpakket en drinken en eventueel wat zakgeld. Doe 
speelkleding aan. Je kunt nat worden! Denk er aan jullie paspoort/ID-kaart 
mee te nemen of een copy in te leveren bij het opgeefadres, deze krijg je na 
afloop terug!! 
Opgeven bij kapsalon Theo Haarmode Severenplein 23 t/m vrijdag 12 juli tot 
17.00 uur. 
 
Vandaag hebben we een heel leuke dagtocht naar Hidrodoe, hier leer je alles over water. Ontdek de Wondere 
Wereld in Hidrodoe.: leuk-spannend-leerrijk. Het is een interactief doe-centrum met superleuke experimenten 
over water. Lanceer je eigen waterstofraket. Maak een gigantische draaikolk. Speel een partijtje watervoetbal. 
Bezoek een Romeins badhuis. Steek je hoofd tussen de vissen. Ga met Frank de Winne de ruimte in. Blijf droog 
onder onze waterparaplu en geniet van een unieke 4D-film. Zoek uit hoe jouw kraantjeswater wordt gemaakt. 
Je ziet hier is van alles te beleven. Heb je zin in deze leuke doe-dag, geef je snel op!!!!! 
 
 

SPELLENMIDDAG in het Severenpark 
Datum activiteit: woensdag 24 juli 
Verzameltijd: Severenplein 13.15 uur 
Vertrektijd: Severenplein 13.30 uur 
Einde: Severenpark 16.30 uur. 
Deelnemersbijdrage € 2,50 
Doe wel speelkleren aan. 
Opgeven bij kapsalon Theo Haarmode Severenplein 23  t/m dinsdag 23 juli tot 17.00 uur. 
 
Vanmiddag gaan we spelen in het Severenpark. We nemen ballen en de touwen mee en een jeu-de-boulespel 
En nog meer leuke spellen. In de pauze is er een glaasje fris en iets lekkers. Dus heb je zin, geef je op bij het 
opgeefadres! 
 

DAGTOCHT naar de VALKENIER in VALKENBURG 

Datum activiteit: vrijdag 26 juli. 
Verzamelen: Severenplein om 9.15 uur. 
Vertrek: Severenplein om 9.30 uur. 
Terug in  de wijk: Severenplein rond 17.30 uur terug. 
Deelnemersbijdrage: € 10,= (incl. bus ,entree, en frietje met snack en drinken)  
Meenemen: Lunchpakket en drinken en eventueel wat geld voor een ijsje. Trek 
makkelijke kleding aan. 
Opgeven bij het opgeefadres t/m dinsdag 23 juli tot 17.00 uur. 
 
Heb je zin in een dagje naar een leuk pretpark in de buurt, wel daarom gaan we met het openbaarvervoer naar 
de “VALKENIER” samen met de wijk Malberg.  Hier heb je heel veel attracties en het park is uitgebreid met een 
Pirateneiland, de Vliegende Schatkist en het blotenvoetenpad en er is nog veel meer te beleven. Ga snel naar 
het opgeefadres en geef je op!!!! 



  

 

 

Dagtocht naar het museum DISCOVERY CENTER Continium in 
Kerkrade 

Datum activiteit: maandag 29 juli                                                                                                                            
Verzameltijd: Severenplein 8.45 uur. 
Vertrek:         Severenplein 9.00 uur. 
Terug in de wijk: Severenplein rond 17.30 uur. 
Deelnemersbijdrage: € 10,= 
Meenemen: lunchpakket en drinken . 
Opgeven bij kapsalon Theo Haarmode Severenplein 23  t/m donderdag 25 juli tot 17.00 uur. 

Vandaag gaan met bus en trein naar Kerkrade naar het DISCOVERY CENTER CONTINIUM museum.  Dit is een 
heel gaaf museum. Je kunt op zoek naar de moordenaar, maar ook naar harte lust spelen met legoblokken, 
kijken naar oude stoommachines, naar het science lab gaan en nog veel meer. Je kunt ook een workshop 
volgen: o.a. Glas graveren, chocolade gieten, zeep maken, een luchtraket maken of een huisje bouwen. Bedenk 
maar eens welke workshop je wilt volgen! Dus heb je zin gekregen in deze leuke dag, geef je op samen met je 
vriendjes! 

 
DAGTOCHT naar de GROTTEN van REMOUCHAMPS en de 
DIERENTUIN MONDE SAUVAGE in Remouchamps België 

 
Datum activiteit: vrijdag 2 augustus 
Verzameltijd: Severenplein 8.00 uur 
Vertrektijd: Severenplein 8.15 uur 
Terug in de wijk: Severenplein rond 18.45 – 19.00  uur. 
Deelnemersbijdrage: € 20,= 
Meenemen: lunchpakket en drinken en eventueel wat zakgeld. Denk eraan jullie paspoort/ID-kaart mee te 
nemen of een copy bij het opgeefadres, deze krijg je na afloop terug. 
Opgeven bij Bep Thors op maandagavond 29 juli  van 19.00- 20.00 uur. 
 

Vandaag hebben we een bijzonder uitstapje. Eerst gaan we naar de druipsteengrotten van Remouchamps. Hier 
zijn prachtige druipstenen te zien, de zogenaamde stalagmieten, die rechtop staan en de stalactieten, die naar 
de grond wijzen. Deze worden gevormd door regendruppels geladen met kalksteen, die langs het plafond naar 
beneden sijpelen.  Er is een grote ondergrondse rivier, waar we een boottocht gaan maken. Spannend! Na het 
bezoek aan de grotten, gaan we naar de dierentuin Monde Sauvage, waar heel veel dieren te bewonderen zijn. 
Je kunt met een treintje door het safaripark rijden en er zijn shows met zeeleeuwen, papegaaien en roofvogels. 
Ook is er een leuke speeltuin. Je ziet er is van alles te beleven deze dag. Wil je mee geef je dan op bij het 
opgeefadres!!! 

 

 

 

 



  

 

 

SPELLENCAROUSSEL in HEER  

Datum activiteit: woensdag 7  augustus 
Verzamelen: Severenplein om 9.15 uur. 
Vertrektijd:   Severenplein om 9.30 
Einde : Afhalen Scoutinggebouw in Heer Langwaterstraat om 16.00 uur 
Deelnemersbijdrage: €  6,50  
Meenemen: lunch en drinken. Speelkleding en sportschoenen aan doen. 
Opgeven bij Bep Thors  op donderdag 1 augustus van 19.00-20.00.uur. 
 
Vandaag lopen we naar Heer. We gaan daar onze eigen Spellencaroussel vieren met alle wijken. Er is een 
springkussen, heel veel leuke spellen, waarmee  je punten kunt verdienen en prijzen kunt winnen. Om te eten 
is er een hamburger, popcorn en slushpuppy. Ook kun je een airbrushtatoo laten zetten. Dit zijn een paar van 
de vele spannende dingen, die zorgen voor een te gekke dag, zodat je maar voldaan naar huis gaat. Dus heb je 
zin in deze leuke kermisdag, geef je dan op! 
 
 
 

VERRASSINGSSPEL en WATER-SPETTER-FESTIJN 

datum activiteit: vrijdag  9 augustus 
Verzameltijd: Severenplein  10.45.uur  
Vertrektijd:    Severenplein   11-00 uur 
Eindtijd:          Severenpark    15..30 uur 
Meenemen: lunchpakket en drinken. 
Deelnemersbijdrage: € 3,50. 
Opgeven t/m bij Bep Thors op maandag 5 augustus van 19.00 -2.00 uur. 

Vandaag gaan we naar het Severenpark . De kluivertjes van de andere wijken  komen bij ons op bezoek. Samen 
maken we er een gezellige dag van. ‘s Morgens beginnen we met een verrassingsspel 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 onze bekende zeepglijbaan, waar je fantastisch overheen kunt roetsjen. Trek wel oude 
kleren aan, 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!!! 

 

TENTENBOUW en PICKNICK in het SEVERENPARK 

Datum activiteit: dinsdag 13 augustus 
Verzamelen: Severenpark 10.45 uur 
Aanvang:       Severenpark 11.00 uur 
Einde:            Severenpark 15.00 uur. 
Deelnemersbijdrage: € 3,50 
Meenemen: Om tenten te bouwen oude lakens, kleden ,misschien oude tenten enz. 
Opgeven bij Bep Thors t/m donderdag 8 augustus van 19.00-20.00 uur. 
 
 
Vandaag komen we in het Severenpark bij elkaar en gaan we er een leuke dag van maken. 
We gaan tenten bouwen, van de spullen, die jullie hebben meegenomen en die wij hebben. 
Daarna leuke spellen en de lunch, die mogen jullie zelf  klaarmaken van heerlijke dingen, die we meenemen. 
Heb je er zin in, geef je dan op bij opgeefadres!! 
 



  

 

 

DAGTOCHT naar PHANTASIALAND in BRUHL in DUITSLAND 

Datum activiteit: vrijdag 16 augustus 
Verzamelen: Severenplein 8.15 uur 
Vertrektijd: Severenplein 8.30 uur 
Terug in de wijk: Severenplein rond 19.30- 19.45 uur 
Meenemen: lunchpakket en drinken en eventueel een beetje zakgeld. 
Deelnemersbijdrage: € 28,50 (incl. vervoer en entree)  
Opgeven bij Bep Thors op donderdag 8 augustus  van 19.00 -20.00 uur en  
Lever een copy van je paspoort/ID-kaart in of neem het zelf mee, want we 
 gaan naar Duitsland. 
 
Vandaag is onze laatste activiteit van deze zomer aangebroken en daarom gaan we naar een héél spannend en 
avontuurlijk pretpark, PHANTASIALAND in Duitsland. Hier is van alles te beleven. Er zijn zes themawerelden, 
Fantasy, Berlin, Deep in Afrika, China Town, Mexico en Mistery daar kun je van meer dan 40 spectaculaire 
attracties en wervelende shows genieten. Van loopings en 60 meter hoge vrije vallen voor de moedigsten, tot 
grappige ballonartiesten en gratis schminken voor de allerkleinsten. Ontdek CHIAPAS, de steilste 
wildwaterbaan 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 geslagen mijntrein COLORADO ADVENTURE. Ook 
bezoeken we de vele kinderattracties in het wondermooie WUZE TOWN. In PHANTASIALAND beleven de 
durvers en minder-durvers een perfecte dag!!! Aarzel niet en geef je snel op samen met je vriendjes!!!! 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
Opgeefstrookje:Zwemmen en spelen in het Geusseltbad 
Opgeven bij: Kapsalon Theo Severenplein 23 
 
Naam:    Leeftijd:     

Adres:    Tel: 

Kosten: € 4,25           ik ben in het bezit van zwemdiploma: …. 

Opgeefstrookje: Bosspel in het Amyerbos 
Opgeven bij: Kapsalon Theo Severenplein 23 
Naam:    Leeftijd: 

Adres:    Tel: 

Kosten: € 2,50 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opgeefstrookje: Speurtocht door Maastricht 
Opgeven bij: Kapper Theo  Severenplein 23 
Naam:    Leeftijd:  
Adres:    Tel: 
Kosten: € 3,50 

Opgeefstrookje: Dagtocht naar Hidrodoe, Herentals België 

Opgeven bij: Kapper Theo Severenplein 23 
Naam:    Leeftijd: 
 
Adres:   Tel:     
Kosten: € 11,= 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Opgeefstrookje: Spellenmiddag in het Severenpark 

Opgeven bij: Kapper Theo  Severenplein 23 

Naam:    Leeftijd: 
 Adres:    Tel:                      Kosten: €2,50 

Opgeefstrookje: Dagtocht naar de Valkenier in Valkenburg 
Opgeven bij: Kapper Theo  Severenplein 23 

Naam:    Leeftijd: 

Adres:    Tel:        Kosten: €10,= 



  

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 



  

 

 

Opgeefstrookje: Dagtocht naar Museum Discovery Centre Continium in Kerkrade 
Opgeven bij: Kapper Theo  Severenplein 23 
Naam:    Leeftijd: 

Adres:    Tel: 

Kosten: € 10,= 

Opgeefstrookje: Dagtocht naar de grotten van Remouchamps en Monde Sauvage in  België 
Opgeven bij: Bep Thors Achter de Hoven 61 op maandag 29 juli van 19.00-20.00 uur 
Naam:    Leeftijd:  

Adres:    Tel: 

Kosten: € 20,= 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgeefstrookje: Spellencaroussel in Heer 
Opgeven bij: Bep Thors Achter de Hoven 61 op donderdag 1 aug. van 19.00-20.00 uur. 
Naam:                                                 Leeftijd: 
 
Adres:                                                 Tel: 
 
Kosten: € 6,50 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Opgeefstrookje: Verrassingsspel en waterspetterfestijn 
Opgeven bij: Bep Thors Achter de Hoven 61 op maandag 5 aug. van 19.00-20.00 uur. 
Naam:                                                 Leeftijd: 
 
 
Adres:                                                 Tel: 
 
Kosten: € 3,50 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgeefstrookje: Tentenbouw en Picknick in het Severenpark 
Opgeven bij: Bep Thors Achter de Hoven 61 op donderdag 8 aug. van 19.00-20.00 uur. 
Naam:                                                 Leeftijd: 
 
 
Adres:                                                 Tel: 
 
Kosten: € 3,50  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgeefstrookje: DAGTOCHT NAAR PHANTASIALAND IN DUITSLAND 
Opgeven bij: Bep Thors Achter de Hoven 61 op donderdag 8 aug. van 19.00-20.00 uur. 
Naam:                                                 Leeftijd: 
 
 
Adres:                                                 Tel: 
 
Kosten: € 28,50                                                             denk aan je id-kaart/paspoort 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


