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                                   West – Zomer 2019 
 

        Hallo jongens en meisjes. 
        Ook deze zomervakantie zijn de Kluiverkes er weer! 
        6 weken lang staan de vrijwilligers van het team west klaar met leuke en afwisselende    
        activiteiten voor kinderen van 6 t/m 12 jaar 

        In deze flyer vind je een overzicht van de activiteiten, 
        hoeveel een activiteit kost, datums, tijden en opgeven. 
        We wensen jullie heel veel plezier bij de Kluiverkes  
        Van kindervakantiewerk West  stichting Trajekt! 
         
        
         
        Let op!!!!!!!!!!!  
        Hier een overzicht van de activiteiten. 
        Week 1 Woensdag  10 -  Jul   Zwemmen in Geuseltbad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
        Week 1 Vrijdag         12 -  Jul   Kinder rommelmarkt                                                                                                               
        Week 2 Woensdag     17 -  Jul   Koken met Chef-kok Harry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
        Week 2 Vrijdag         19  - Jul   Dagtocht Hiedrodoe 
        Week 3 Woensdag   24  - Jul   Picknicken en waterspel 
        Week 3 Vrijdag         26  - Jul   Met de bus naar de Valkenier                                                                          
        Week 4 Woensdag     31  - Jul   Slime en belleblaas maken   
        Week 4 Vrijdag        02  - Aug Dagtocht Grotten van Remouchamps en Dierentuin  
                                                               Monde Sauvage 
        Week 5 Woensdag     07 - Aug  Spellen Carrousel in Heer 
        Week 5 Vrijdag          09 - Aug  Waterpret in het Severing park   
        Week 6 Vrijdag          16 - Aug  Dagtocht Phantasialand in Duitsland                                                                                              
  

 
         Team west bestaat uit: Bep Linschoten, Bianca van den Berg, Cindy van Lieshout,    

Jennifer van den Berg,  Marie Louise Loontjes, Rachel Florax, Pascal Florax, 
Tineke van de Venne, Wendy van Lieshout 

                                                        
                                                                
                                                                 
 
 
                                                                Voor inlichtingen kunt u terecht bij: 
                                                                Bep Linschoten:06-81241270   
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        Week 1     Woensdag  10 Juli Zwemmen en spelen  in de Geusseltbad  

 
Vandaag  gaan we met het  kindervakantiewerk samen met de wijk Amby zwemmen in het 
geuseltbad, bij mooi weer kan je ook buiten zwemmen. Er zijn ook dit jaar weer stormbanen 
en loopmatten en nog veel meer te beleven in het water. Bij de prijs inbegrepen  entree vervoer 
chips en een drankje.  
Meenemen: Zwemkleding, lunchpakket en drinken en eventueel wat geld voor een ijsje . 

          Deze activiteit is alleen voor kinderen met zwemdiploma! 
Geef je op tijd op! 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Verzamelen: 09.30 uur bij het CMM gebouw 
         Vertrek: 09,45 uur  
         Terug:  ongeveer in de wijk 17.00 uur 

Kosten:  € 5,50 
 
          
 
 
         
        Week 1      Vrijdag 12 Juli             Kinderrommelmarkt                

Vandaag houden we een kinder rommelmarkt voor het gebouw van Centrum Manjefiek op      
Malberg. Kinderen die af willen van hun overbodige spullen en een extra zakcentje willen   

          verdienen zijn van harte welkom. Zij moeten wel een deken meenemen om hun spulletjes op    
          te leggen. Jullie krijgen van ons de plek aangewezen, en wat lekkers en iets te drinken .Na     
          afloop niet verkochten spullen weer mee terug naar huis nemen. 
          Verzamelen: 13.45  uur bij het CMM gebouw 
          Aanvang: 14.00  uur  
          Einde:  16.00  uur in de wijk                         

 Kosten : € 2,50 
                                         
                                           Let op ! voor activiteiten van week  1 + 2 opgeven op: 

        maandag 8 Juli van 15.00 tot 16.00 uur: Lunchroom De Zaak,      
        Malbergsingel     

                                           Voor inlichtingen: Bep Linschoten, 06-81241270 
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         Week 2     Woensdag   17 Juli              Kinderkoken 
          Ben jij de nieuwe chef-kok van Maastricht. 
          Wil je leren hoe je iets lekkers kan maken voor je zelf en familie, kom dan naar de activiteit   
          Kinderkoken. En leer onder chef-kok Harry iets lekkers te bereiden. We gaan zelf de      
          boodschappen doen, tafels dekken, gezellig kokerellen en samen genieten we van het lekkers  
          dat we hebben gemaakt. Vind je het een leuke activiteit vergeet je dan niet op te geven.  
          Verzamelen:  13.45 uur bij…CMM gebouw… 

 Einde:              16.30 uur 
 Deelnemersbijdrage: € 3,00 

         
          
        Week 2     Vrijdag   19 Juli  Dagtocht Hidrodoe België  

 
 
 
    
                                  
                                     
                                         
          Ontdek de Wondere Wereld van Water in Hidrodoe: leuk - spannend - leerrijk. Hidrodoe is    
          een interactief doe-centrum met super-leuke 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. Geniet van een unieke 4D-film. Zoek uit hoe jouw  
          kraantjeswater wordt gemaakt. Laad je eigen containerschip. En nog zoveel meer..... 
         Verzamelen: 08.15 uur bij het CMM gebouw 
         Vertrek: 08,30 uur  
         Terug:  ongeveer in de wijk 18.00 uur 

Kosten:             € 11,00 
 
                                               Let op ! voor activiteiten van week 1 + week  2 opgeven op: 

            Maandag 8 Juli van 15.00 tot 16.00 uur: Lunchroom 
            De Zaak, Malbergsingel  

                                               Voor inlichtingen: Bep Linschoten, 06-81241270 
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        Week 3     Woensdag  24 Juli           Waterspellen en Picknicken 
        Vandaag gaan we gezellig picknicken en lekker met water spelen ,doe kleren aan die nat mogen  
        worden. Heb je zin in een leuke middag picknicken met waterpret vergeet je dan niet      
        op te geven, zodat wij weten wat we moeten inkopen. 

 
 

        
 
 
 
 
 
        Verzamelen:   13.45 uur bij CMM gebouw 
        Einde:           16.00  uur. 
        Kosten:            € 2,50 
 
        
         Week 3     Vrijdag  26 Juli  Dagtocht naar de Valkenier 
         
        Heb je zin in een dagje naar een leuk pretpark in de buurt?  We gaan met het openbaar vervoer  
        naar het Pretpark De Valkenier. Je hebt hier héél véél attracties en …..het park is  
        pas uitgebreid met een Pirateneiland. En dan is er natuurlijk nog de vliegende Schatkist,  
        het Blotevoetenpad; er is nog veel meer te beleven.  
        Heb je zin in deze leuke dag, geef je op tijd op !!!! 

 
 
 
 
 
 
 

         Verzamelen:  09.15 uur bij CMM gebouw op Malberg 
Terug:     ongeveer 17.45 uur 
Kosten:  € 10.00 (incl. vervoer, entree, frietje met mayo, snack en ranja) 
Meenemen:  Lunchpakket en drinken en evt. geld voor een ijsje en trek speelkleding   
aan! 

 
                                       Let op ! voor activiteiten van week 3 + week 4 opgeven op: 
                                             Maandag 22 Juli van 15.00 tot 16.00 uur: Lunchroom De Zaak,     
                                             Malbergsingel  
                                             Voor inlichtingen: Bep Linschoten, 06-81241270 
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       Week 4     Woensdag 31 Juli  Slime en Belleblaas maken. 
       
 
    
      
 
 
       Ja Jongens en Meisjes vandaag gaan we echte slime maken en ook nog gaan we zelf belleblaas    
        Maken. Zorg dat je oude kleren aan hebt want je kunt natuurlijk vies worden, en dat is niet leuk  
        als je nieuwe kleren aan hebt. Vergeet je niet op te geven en neem en vriendje of vriendinnetje  
        mee. Wij zorgen voor wat lekkers en te drinken. 
             
        Waar:    in het CMM gebouw 
        Aanvang:  14.00 uur  in crea ruimte 
        Einde:    16.00 uur 
        Kosten:     €3,00  

 
       Week 4     Vrijdag 02 Aug  Dagtocht naar de Grotten van Remouchamps en de        
         Dierentuin Monde Sauvage in Remouchamps België 

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. 
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. 
Verzamelen:           08.00  uur bij CMM 
Vertrek:           08.15      uur  
Terug in de wijk:      ongeveer 18.45 uur 
Kosten:                       € 20,00 

                 
 
                                                  Let op ! voor activiteiten van week  3 + 4 opgeven op: 

               Maandag 22 Juli van 15.00 tot 16.00 uur: Lunchroom De Zaak,      
               Malbergsingel     

                                                  Voor inlichtingen: Bep Linschoten, 06-81241270 
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         Week 5     Woensdag  07 Aug  Spellen Carrousel 
         Vandaag gaan we onze eigen spellen carrousel vieren. We  hebben een 
         springkussen, popcorn, slushpuppy, een hamburger, jullie krijgen een  

airbrushtattoo ,en er zijn heel veel leuke spellen waar je veel  
punten mee kunt verdienen, en dus veel prijzen kunt  
winnen. Dat 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 

         Wees op tijd want we gaan met de stadsbus naar Heer.     
Zelf meenemen een lunchpakket. 

             
         
 
 
 
         Verzamelen:  09.20 uur bij het CMM gebouw 
         Vertrek:  09.35 uur 
         Terug in de wijk: 16.30 uur  
         Kosten:   € 8,25 (incl. stadsbus en consumptie)] 

 
                                                         
       
         Week 5     Vrijdag 09 Aug Waterpret in Amby 
         Vandaag gaan we naar het Severenpark oftewel naar de kluivertjes van Amby. Ook andere        
         wijken komen er op bezoek. We gaan er samen een heel gezellige dag van maken.  
         s Morgens beginnen we met een verrassing spel, en s middags, na de  
         lunch gaan we natte sponzen gooien, water ballonenspel, skippyballen-race en nog veel meer.             
         En natuurlijk niet te vergeten de bekende zeepbaan, 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 alle kluivers. Heb je zin in deze leuke dag, geef je snel op!!!!! 

 
         Verzamelen:  09.15 uur bij…… 

Vertrek:  09.30 uur  
Terug in de wijk: ongeveer 16.45uur 
Kosten:                         €5,50 

 
 
                                                           Let op ! voor activiteiten van week 5+ week 6 opgeven op: 
                                                         maandag 05 Aug van 15.00 tot 16.00 uur: Lunchroom De    
                                                           Zaak, Malbergsingel       
                                                           Voor inlichtingen: Bep Linschoten, 06-81241270    
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        Week 6     Vrijdag  16 Aug dagtocht  Phantasialand. 

 
 
   
 
 
 
 
    
          In de zes themawerelden Fantasy, Berlin, Deep in Africa, China Town, Mexico   
          en Mystery geniet je van meer dan 40 spectaculaire attracties en wervelende  
          shows. 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! 

 Meenemen: lunchpakket, drinken en eventueel een beetje geld. En goede zin. 
          Denk aan: inleveren van kopie paspoort bij inschrijving (deze krijgen jullie na afloop terug) 
          Verzameltijd : 08.15 uur  
          Vertrektijd :  08.30 uur 
          Terug in de wijk: vanaf 19.30 uur 
          Kosten:€ 28,50 
                                         
 

                                         
                                                       Let op ! voor activiteiten van week 5 + week 6 opgeven op: 
                                                       Maandag 05 Aug van 15.00 tot 16.00 uur: Lunchroom De    
                                                       Zaak, Malbergsingel       
                                                       Voor inlichtingen: Bep Linschoten, 06-81241270  
           
 
 
 
 


