
 

 

Lieve kluiverkes en ouders /verzorgers, 

 

Wij als wijkteam van het kindervakantiewerk van de 

wijken Heer, Scharn,  Eyldergaard, Vroendaal  en de 

Heeg zijn er klaar voor.                                                                                                                                                   

We zijn blij dat we weer mogen beginnen en staan 

in de startblokken om er samen met jullie een fijne 

zomervakantie van te maken.  De activiteiten zijn 

bedoeld voor kinderen die dit jaar naar groep 3 of 

voor de tweede keer naar groep 2 gaan  t/m 

kinderen die in groep 8 gezeten hebben.   Natuurlijk zal het deze vakantie een beetje anders zijn in verband met 

Coronacrisis, maar niet minder leuk. Deze vakantie zullen er geen grote bustochten zijn naar zwembaden, 

dierentuinen en pretparken. Ook zullen we de ouders soms vragen om hun kinderen ergens naar toe te brengen.  

 

Voor de ouders / verzorgers gelden deze zomervakantie de volgende regels: 

 

 De kinderen moeten voor iedere activiteit worden opgegeven.  

               De uiterste opgeefdatum staat bij iedere activiteit, maar dat mag natuurlijk ook eerder. 

 Er mag ook voor meerdere activiteiten tegelijk opgegeven worden, dat is onder deze omstandigheden 

misschien fijner. 

Dit kan alleen in het scouting gebouw aan de Langwaterstraat van 19.00 uur tot 19.30 uur,  uitsluitend op de 

dagen die staan aangegeven.        

Vanwege Corona hebben we maar 1 keer per week opgeven voor beide activiteiten van de volgende week. 

Dus let op!!                                           

 Als u komt opgeven kom dan alleen, en als u moet wachten houd u dan aan de 1,5 meter afstand. 

  Neem zoveel mogelijk gepast geld mee. 

 Als u de kinderen komt brengen blijf dan niet te lang en let dan ook op de 1,5 meter. 

 Kom de kinderen niet te vroeg halen. 

 Als de Coronaregels in de loop van de vakantie weer strenger worden waardoor er activiteiten niet meer 

door kunnen gaan krijgt u uiteraard het geld terug van deze activiteiten. 

 Het is van zelfsprekend dat je alleen maar komt als je geen coronaklachten hebt. 

 Van het toilet wordt alleen gebruik gemaakt als het echt noodzakelijk is. 

 Het is ons niet gelukt om in week 3 genoeg leiding bij elkaar te krijgen om een verantwoord programma te 

draaien. Dus in week 2 is geen opgeven voor week 3, maar in week drie wel voor week 4 

 

Natuurlijk zullen wij ons als leiding ook houden aan de dan geldende Coronaregels, en zullen we er alles aan doen 

om het zo veilig mogelijk te maken voor de kinderen. 

 

We hopen jullie, ondanks de Corona, samen met heel veel vriendjes en vriendinnetjes weer te zien in de vakantie, en 

erg veel plezier met jullie te hebben. 

We kijken er naar uit. 

 

 Voor meer informatie kunt u terecht bij:                                                                                                                                         

P. Nelissen Tel: 06-55542482 of onze facebook pagina Kluiverkes Heer. 

De meesten van jullie ontvangen deze folder digitaal, maar het is misschien handig om het aparte overzicht te 

printen zodat je het altijd bij de hand hebt om er even op te kijken. 

 

Groetjes van ons allemaal, 

Het wijkteam van kindervakantiewek Heer, Scharn, Eyldergaard, Vroendaal en de Heeg. 

 

 
 

 

 

 

 



 

  
Dinsdag 14 juli: 

Levend Ganzenbord 

 

Vandaag gaan we Het Oud Hollandse spelletje Ganzenbord spelen, maar dan net even anders. We gaan 

samen met je vriendjes en vriendinnetjes het hele ganzenbord afwerken compleet met put. Alleen met 

een heel groot bord en veel leuke opdrachten. Zelf ben je de gans die langs alle vakjes van het bord 

gaat.  

Eens kijken hoe jij het er van af brengt en of je nog een beloning in de wacht kunt slepen. 

 

Opgeven: Donderdag 9 en vrijdag 10 juli. 

Kosten: € 2,50. 

Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur bij het scoutinggebouw aan de Langwaterstraat. 

Inclusief consumptie. 
 

 

Donderdag 16 juli: 

Filmquiz 

 

We gaan niet naar de bioscoop vandaag, maar toch gaan we film kijken.  

Welke film blijft een verrassing.  

Wel kunnen we alvast verklappen dat je heel goed moet opletten, want zo af en toe worden er vragen 

gesteld.  Die vragen moet je dan natuurlijk goed beantwoorden, want anders win je geen quiz. 

 

Opgeven: Donderdag 9 en vrijdag 10 juli. 

Kosten: € 2,50. 

Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur bij het scoutinggebouw aan de Langwaterstraat. 

Inclusief consumptie. 

 

 

 

 
 

 

 
Donderdag 16 juli: 

Filmmiddag 

 

We gaan niet naar de bioscoop vandaag , maar toch gaan we film kijken.  

Welke film blijft een verrassing.  

Wel kunnen we alvast verklappen dat je heel goed moet opletten, want zo af en toe worden er vragen 

gesteld.  Die je dan natuurlijk goed moet beantwoorden want anders win je geen quiz. 

 

Opgeven donderdag 9 en vrijdag 10 juli. 

Kosten: € 2,50 

Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur 

 

 

Maandag  20 juli: 

Fun Valley. 

 

Vandaag gaan we voor veel fun naar Fun Valley.  

Je kunt een paar uurtjes in de binnenspeeltuin spelen en ook naar hartenlust buiten spelen  op de 

mooie speeltoestellen. 

Ook krijg je van ons een frietje en gaan we nog een belevingstocht doen. Dus volop plezier die dag.  

Je ouders moeten je die dag wel naar Fun Valley brengen, maar dan hebt je ook een topdag. 

 

Opgeven: Donderdag 9 en vrijdag 10 juli. 

Kosten: € 6,50.  

Verzamelen: 9.30 uur op het parkeerterrein van Fun Valley.  

Ophalen: 17.00 uur op de parkeerplaats van Fun Valley. 

Inclusief drinken en frietjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.kaboomhotel.nl/nl/uitgelicht-de-escape-room-in-fun-valley-maastricht&psig=AOvVaw3MnuwhuGkgAUQuTuZ90c6D&ust=1592580257601000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiUivfVi-oCFQAAAAAdAAAAABAP


 

  

Maandag 3 augustus 

Speurtocht door binnenstad en eten bij de Patatboer 
 

Vandaag gaan we speuren in de mooie binnenstad van Maastricht, op zoek naar verborgen plekjes. Als 

we klaar zijn met speuren  en we nog niet moe zijn, gaan we op zoek naar iets te eten en te drinken.  

Wat dacht je van  wat frietjes een hamburger of wat nuggets en wat fris. Dat moet toch wel ergens 

te krijgen zijn. We denken dat er in het centrum van Maastricht wel iets te halen valt. 

 

Opgeven: Donderdag 30 juli. 

Kosten: € 6,-. 

Verzamelen 12.15 uur op Kerkplein. 

Ophalen: 17.30 uur op Kerkplein. 

Meenemen: drinken voor onderweg. 
 

 

Donderdag 6 augustus: 

Kraak de code 

 

De Kist. Hij staat er met kettingen en sloten.  

Wat zou er in zitten, en wie heeft de code van de sloten. 

Wij weten het niet, maar misschien kunnen jullie wel achter de code komen. 

Hoe? Dat weten wij niet. Daar moet je zelf maar achter komen. Zoek, maak opdrachten, reken, 

onthoud en schrijf. Dan kun je de code kraken en kijken wat er in de kist zit. Vind je dit spannend kom 

dan kijken en doe mee en help ons met de code. Misschien kun je iets met de inhoud van de kist. 

Opgeven: Donderdag 30 juli. 

Kosten: € 3,-. 

Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur bij het scoutinggebouw aan de Langwaterstraat. 

Inclusief consumptie. 

 

 

 

 

 

Donderdag 23 juli: 

The Olympic games. 

 

Dit jaar zijn er geen olympische spelen in Tokio maar wel in Heer. 

Dus ga maar al vast in training en haal je sportkleding uit de kast, want dat wordt zweten. 

Eens kijken of je goed genoeg bent om je vriendje of vriendinnetje te verslaan tijden dit sportieve 

evenement. 

Misschien schuilt er wel een ware sportheld in jou. Die sportheld moet je maar eens naar buiten laten 

komen, zodat wij er ook van kunnen genieten. 

 

Opgeven: Donderdag 16 juli. 

Kosten: € 2,50. 

Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur op de speelplaats van de Vlinderboom. 

Inclusief consumptie. 

 

 

 
Donderdag 23 juli: 

The Olympic games. 

 

Dit jaar zijn er geen olympische spelen in  Tokio maar wel in Heer. 

Dus ga maar al vast in training en haal je sportkleding uit de kast, want dat wordt zweten. 

Eens kijken of je goed genoeg bent om je vriendje of vriendinnetje te verslaan tijden dit sportieve 

evenement. 

Misschien schuilt er wel een ware sportheld in jouw, en die moet je maar een naar buiten laten komen 

zodat wij er ook van kunnen genieten. 

 

Opgeven donderdag 16 juli. 

 
Donderdag 23 juli: 

The Olympic games. 

 

Dit jaar zijn er geen olympische spelen in  Tokio maar wel in Heer. 

Dus ga maar al vast in training en haal je sportkleding uit de kast, want dat wordt zweten. 

Eens kijken of je goed genoeg bent om je vriendje of vriendinnetje te verslaan tijden dit sportieve 

evenement. 

Misschien schuilt er wel een ware sportheld in jouw, en die moet je maar een naar buiten laten komen 

zodat wij er ook van kunnen genieten. 

 

Opgeven donderdag 16 juli. 
 

Donderdag 23 juli: 

The Olympic games. 

 

Dit jaar zijn er geen olympische spelen in  Tokio maar wel in Heer. 

Dus ga maar al vast in training en haal je sportkleding uit de kast, want dat wordt zweten. 

Eens kijken of je goed genoeg bent om je vriendje of vriendinnetje te verslaan tijden dit sportieve 

evenement. 

Misschien schuilt er wel een ware sportheld in jouw, en die moet je maar een naar buiten laten komen 

zodat wij er ook van kunnen genieten. 

 

Opgeven donderdag 16 juli. 

 
Donderdag 23 juli: 

The Olympic games. 

 

Dit jaar zijn er geen olympische spelen in  Tokio maar wel in Heer. 

Dus ga maar al vast in training en haal je sportkleding uit de kast, want dat wordt zweten. 

Eens kijken of je goed genoeg bent om je vriendje of vriendinnetje te verslaan tijden dit sportieve 

evenement. 

Misschien schuilt er wel een ware sportheld in jouw, en die moet je maar een naar buiten laten komen 

zodat wij er ook van kunnen genieten. 

 

Opgeven donderdag 16 juli. 
 

Donderdag 23 juli: 

The Olympic games. 

 

Dit jaar zijn er geen olympische spelen in  Tokio maar wel in Heer. 

Dus ga maar al vast in training en haal je sportkleding uit de kast, want dat wordt zweten. 

Eens kijken of je goed genoeg bent om je vriendje of vriendinnetje te verslaan tijden dit sportieve 

evenement. 

Misschien schuilt er wel een ware sportheld in jouw, en die moet je maar een naar buiten laten komen 

zodat wij er ook van kunnen genieten. 

 

Opgeven donderdag 16 juli. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Maandag 10 augustus: 

Help de natuur een handje. 

 

Je hebt natuurlijk ook al gehoord dat de bijen op zoek zijn naar nieuwe slaapplaatsen.  

Nou daar gaan we wat aan doen. We gaan hen een handje helpen met die slaapplaats. We gaan een fijn 

bedje voor hen maken. 

Omdat we natuurlijk niet alleen iets voor de bijen willen maken maar ook iets  voor ons zelf gaan we 

ook nog met epoxihars werken en iets moois maken dat je later trots aan iedereen kunt laten zien. 

Doe iets voor de natuur en voor je zelf. 

 

Opgeven: Donderdag 6 augustus. 

Kosten: € 6,50. 

Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur bij het scoutinggebouw aan de Langwaterstraat. 

Inclusief consumptie. 
 

 Vrijdag 14 augustus: 

 Spellendag  

 

Vandaag gaan we gekke, flitsende, snelle , langzame, makkelijke en moeilijke spellen doen. 

Er wordt een heel spellen-circuit opgezet, zodat je van het ene naar het andere spel kunt gaan.  

Kijk maar wat je leuk vindt en behaal zo veel mogelijk punten. 

Halverwege de dag krijg je ook nog een broodje hamburger of frikandel. 

Zodat je met een volle buik daarna weer snel aan de slag kunt gaan. 

Misschien win je ook nog wel een prijsje. 

 

Opgeven: Donderdag 6 augustus. 

Kosten: € 3,50. 

Tijd: 12.00 uur tot 16.00 uur op de speelplaats van de Vlinderboom. 

Inclusief consumptie. 
 

 

Maandag 17 augustus: 

De grote kienmiddag. 

 

Ga je stembanden maar alvast smeren. 

Want je moet heel hard Kien!! kunnen roepen. 

Je krijg van ons de kaarten en de döpkes. Je hoeft alleen maar goed te luisteren en goed uit je 

doppen te kijken. Dan zie je heel snel of je kien hebt, en dat mag je dan laten weten door heel hard 

kien te roepen. Als je nog niet zo goed cijfertjes kunt lezen is dat helemaal geen 

 probleem, want daar helpen we je mee. Zo leer je ook nog iets in de vakantie. 

 

Opgeven: Vrijdag 14 augustus. 

Kosten: €  3,50 

Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur bij het scoutinggebouw aan de Langwaterstraat. 

Inclusief consumptie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
 

 

 

 

 

Vrijdag 21 augustus 

 Urban Dance Day 

 

 

 

Vandaag maken we een uitstapje naar Amerika. Daar is de Hip Hop ontstaan. En dat is precies wat we 

gaan doen. We krijgen een Hip Hop workshop van dansschool Bernaards.  Een dansschool die al vele 

kampioenen heeft voortgebracht. 

Maar dat is niet alles. Ook gaan we ons begeven aan graffiti en krijg je ook nog een bijna echte 

tatoeage. Natuurlijk hoort daar ook een stoer T-shirt bij. Dat ga je zelf maken.  En als je helemaal 

moe gedanst bent en ook nog een mooi kunstwerk gemaakt hebt krijg je als beloning ook nog een ijsje. 

  

Opgeven: Vrijdag 14 augustus. Geef ook de maat van je T-shirt door bij het opgeven. 

Kosten: € 6,50. 

Tijd: 11.00 uur tot 16.00 uur bij het scoutinggebouw aan de Langwaterstraat. 

Inclusief consumptie. 

Meenemen: lunchpakket. 
Let op door de graffiti-activiteit kunnen je kleren onder de verf komen. Zorg voor oude kleding want de verf gaat  er 

misschien niet meer uit. 

 

 

 

 

 

https://www.bernaards.net/


 

 

 

 

 

 

 

   
                              

 


