
 

 

ZOMERVAKANTIE  PROGRAMMA  AMBY 

Hoera!!!  

Binnenkort gaan de schooldeuren sluiten en breekt de zomervakantie aan en dan hebben jullie 6 weken 
vrij! 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 61 

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. 

 

GEDURENDE DE ZOMERVAKANTIE KUNNEN JULLIE JE OPGEVEN BIJ HET VOLGENDE ADRES:  

• Kapsalon Theo Haarmode, Severenplein 23 en je kunt je opgeven tijdens openingsuren: 

- dinsdag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur en  

- zaterdag van 09.00-15.30 uur (maandag gesloten).  

Theo is twee weken dicht: van 30 juli t/m 10 augustus 

• In die weken (30 juli t/m 10 augustus kun je je opgeven bij Bep Thors, Achter de Hoven 61: 

- maandag 30 juli, donderdag 2 augustus, maandag 6 augustus en donderdag 9 augustus van 19.00 

t/m 20.00 uur 

 

Vul de opgeefstrookjes goed in, neem die mee en lever ze in als je je gaat opgeven. Lever ook de kopie in 

van je paspoort of ID-kaart voor de tocht naar Bobbejaanland. In de winkel ligt een lijst waar je je naam, 

leeftijd, telefoon en adres invult. Betalen kun je bij de kassa. Denk eraan, je kunt alleen met contant geld 

betalen!!!! 

Oja !!!  Mocht er bezwaar zijn tegen het maken van foto’s en het verspreiden van de foto’s via social 

 media? Dit dan graag doorgeven bij het inschrijven. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW7ZSy79zbAhWCDuwKHXYgAD4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.henricusschool.nl/ag-27255-7-100717/agenda/zomervakantie.html&psig=AOvVaw1ZsvBW7UoK165K6L0rbDM4&ust=1529399516855065


 

 

ZWEMMEN en SPELEN in HET GEUSSELTBAD 

Datum activiteit:  dinsdag 10 juli 

Verzamelen:   Severenplein 10.15 uur 

Vertrektijd:         Severenplein 10.30 uur 

Eindtijd:           Severenplein rond 17.00 uur 

Deelnemersbijdrage:  € 4,25 

Meenemen:   zwemkleding, lunchpakket en drinken en wat geld voor een ijsje 

Opgeven bij:  Theo Haarmode, Severenplein 23 (t/m zaterdag 7 juli tot 15.30 uur) 

   geef op het opgeefstrookje aan welke zwemdiploma’s je hebt behaald 

 

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!!!  

Deelname alleen als je in het bezit bent van een zwemdiploma!!!! 

 

 

BOSSPEL in het Ambyerbos 

Datum activiteit:  donderdag 12 juli 

Verzameltijd:   Bij de bushalte op het Lindenplein om 13.15 uur 

Vertrektijd:    Bij de bushalte op het Lindenplein om 13.30 uur 

Eindtijd:    Bij de bushaltte op het Lindenplein om 17.00 uur 

Deelnemers bijdrage:  € 2,50  

Opgeven bij:  Theo Haarmode, Severenplein 23 (t/m dinsdag 10 juli 17.00 uur) 

Vandaag komen de kluivertjes van Malberg op bezoek, vandaar dat we afspreken bij de bushalte. Hier 

vandaan 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! 

 

Dagtocht naar VALDELUDO,  Avontuurlijkbuitenspelen in Valdeludo 

Datum activiteit:  woensdag 18 juli 

Verzameltijd:   Severenplein 8.45 uur 

Vertrektijd:     Severenplein 9.00 uur  

Terug in de wijk:  Severenplein rond 18.00  uur 

Deelnemersbijdrage:  € 11,00 (incl. ranja en chips) 

Meenemen:  lunchpakket, drinken en eventueel zakgeld. Doe stevige kleding aan!! 

Opgeven bij:  Kapsalon Theo Haarmode, Severenplein 23 (t/m zaterdag 14 juli tot 15.30 uur) 

 

Lekker ouderwets buitenspelen in Echt! In dit avonturenpark gaan we ravotten, klimmen en klauteren, 

spetteren in speelrivieren, hutten bouwen en nog veel meer. 

https://www.vvvzuidlimburg.nl/mxms/mediastore/media/15339?t=636373560317324967&size=2000x2000&resizemode=1


 

 

We gaan de lucht in op het hoogte parcours of outdoor-lasergamen en stappen op het vlot van 

Avonturenpark Valdeludo. De echte durfal racet razendsnel over het parcours met een electrische 

kinderkart of spring een gat in de lucht op de bungeetrampoline. Echte stoere attracties met veel 

speelplezier. Wil jij mee? Geef je dan snel op !!!!  

 

 

VERRASSINGSSPEL en WATER-SPETTER-GEKLETTER 

Datum activiteit:  vrijdag  20 juli 

Verzameltijd:   Severenplein 10.45.uur  

Vertrektijd:      Severenplein 11.00 uur 

Eindtijd:            Severenpark 15.00 uur 

Meenemen:   lunchpakket en drinken. 

Deelnemersbijdrage:  € 3,50. 

Opgeven bij:  Theo Haarmode, Severenplein 23 (t/m dinsdag 17 juli tot 17.00 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 speurtocht door het park.      

‘s Middags na de lunch gaan we natte sponzen gooien, flessen omschieten, skippybalrace, waterballonnen 

gooien en nog veel meer. Natuurlijk is er ook onze bekende zeepglijbaan, waar je fantastisch overheen kunt 

roetsjen. Trek wel oude kleren aan, neem een handdoek mee en eventueel zwemkleding, 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!!! 

 

Spelmiddag op het Militair-Terrein  

Datum activiteit:  dinsdag 24 juli 

Verzameltijd:   Speeltuin “Tina” a/d Molenweg om 13.15 uur  

Vertrektijd:      Speeltuin “Tina” a/d Molenweg om 13.30 uur 

Eindtijd:            Speeltuin “Tina” a/d Molenweg om 17.00 uur 

Deelnemersbijdrage:  € 2,50  

Opgeven bij:   Theo Haarmode, Severenplein 23 (t/m zaterdag 21 juli t/m 15.30 uur) 

We wandelen vanaf speeltuin Tina naar het militair-terrein in het Amyerbos, waar we leuke spellen doen. 
We nemen allerlei spellen mee en in de pauze is er voor iedereen  een  glaasje fris en wat lekkers!!!!        
Dus heb je zin om fijn in het bos te spelen, geef je dan op bij het opgeefadres! 

 

DAGTOCHT naar KINDERSTAD Heerlen 

Datum activiteit:  vrijdag 27 juli                                                                                                                
Verzamelen:   Severenplein 8.45 uur                               
Vertrektijd:          Severenplein 9.00 uur                    
Terug in de wijk:  Severenplein rond 17.00 uur                              
Deelnemersbijdrage:  € 12,50 (incl. vervoer, entree en 3 consumptiebonnen)      
Meenemen:   lunchpakket, drinken en speelkleding aandoen            
Opgeven bij:   Theo Haarmode, Severenplein 23 (t/m dinsdag 24 juli tot 17.00 uur) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixquL51r3UAhXIOxoKHRpFClYQjRwIBw&url=http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130719_00664310&psig=AFQjCNGf25o1OCycnP8S7lmktO7pkXjoCw&ust=1497541473644915


 

 

Vandaag hebben we een heel leuke dagtocht naar Kinderstad Heerlen. We gaan met de stadsbus naar het 
station en daar ontmoeten we de Kluiverkes van Malberg. Dan gaan we met de trein naar Heerlen en lopen 
we gezamenlijk naar Kinderstad, dat heel dicht bij het station ligt. Kinderstad is een overdekte speeltuin, 
waar vanalles te doen is. Je hebt  hier allerlei  klimtoestellen, botsauto’s, springkussens, een klimvulkaan  
en een wildwaterbaan  en nog veel meer. Kortom er valt genoeg te beleven. Je krijgt ook nog drie 
consumptiebonnen per persoon.  Zin in zo’n leuke dag geef  je op bij het opgeefadres, kom wel op tijd, 
want deze bus wacht niet!!!  

 

DAGTOCHT naar het STEINERBOS 

Datum activiteit:  woensdag 1 augustus. 
Verzamelen:   Severenplein om 8.45 uur 
Vertrektijd:   Severenplein om 9.00 uur 
Terug in de wijk:  Severenplein rond 18.00 uur terug 
Deelnemersbijdrage:  € 8,00 (incl. traktatie) 
Meenemen:   Lunchpakket en drinken en eventueel wat geld voor een ijsje, trek makkelijke  
   speelkleding aan en niet te vergeten zwemspullen,  
   geef even aan op het strookje of je in het bezit bent van een zwemdiploma  
Opgeven bij :  Theo Haarmode, Severenplein 23 (t/m donderdag 26 juli tot 17.00 uur) 
 
Steinerbos is erg groot, maar liefst 45 voetbalvelden bij elkaar. Klimmen, klauteren, zwemmen en roeien, 
rondrennen en racen op skelters, dieren voeren en hoog in de lucht springen op trampolines. Je kunt je 
heerlijk uitleven en moe maken. En uiteraard gaan we zwemmen in het buitenbad, deze heeft een grote 
familieglijbaan en airtrampoline, het moet natuurlijk goed weer zijn om te gaan zwemmen. In het 
Steinerbos is gewoon een hoop te beleven, je zult je geen moment vervelen. Heb je zin in deze leuke 
dagtocht, geef je dan op bij het opgeefadres!! 

                                                                                             

TENTENBOUW en PICKNICK in het SEVERENPARK 

Datum activiteit:  vrijdag 3 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 op maandagavond 30 juli 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 en wij meegenomen hebben. Daarna leuke spellen en de lunch gaan jullie 
zelf klaarmaken van heerlijke dingen die we meenemen. Heb je er zin in, geef je dan op bij opgeefadres!! 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

SPEURTOCHT door Amby  
Datum activiteit:  woensdag 8 augustus 
Verzameltijd:   Severenplein om 13.15 uur.  
Vertrektijd:      Severenplein om 13.30 uur. 
Terug in de wijk:  Severenplein rond 17.00 uur. 
Deelnemersbijdrage:  €  2,50 
Opgeven bij:   Bep Thors t/m maandag 6 augustus van 19.00-20.00 uur 
 
Leer je eigen wijk kennen! We hebben voor jullie een leuke en gevarieerde speurtocht uitgezet in Amby.  
Zo kom je misschien op plaatsen, waar je nog nooit geweest bent. In de pauze is er voor iedereen een 
glaasje fris met wat lekkers. Heb je zin in deze leuke speurtocht, geef je op bij het opgeefadres!  
 

 

Spelenkermis in Heer 

Datum activiteit:  vrijdag 10 augustus 
Verzamelen:   Severenplein om 9.45 uur. 
Vertrektijd:     Severenplein om 10.00 uur. 
Einde:    Afhalen Scoutinggebouw in Heer Langwaterstraat om 15.00 uur 
Deelnemersbijdrage:  €  6,50 
Meenemen:   lunch en drinken. Speelkleding en sportschoenen aandoen ! 
Opgeven bij:   Bep Thors t/m maandag 6 augustus van 19.00-20.00.uur 
 
Vandaag lopen we naar Heer. We gaan daar onze eigen Kermis vieren met alle wijken. 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! 
 

 
 

Dagtocht naar FORT WILLEM 
Datum activiteit:   dinsdag 14 augustus 
Verzameltijd:   Severenplein 9.15 uur 
Vertrektijd:   Severenplein 9.30 uur 
Deelnemersbijdrage:  € 4,50 
Eindtijd:   Severenplein rond 17.00 uur 
Meenemen:   lunchpakket en drinken en eventueel wat zakgeld. 
Opgeven bij:  Bep Thors op donderdag 9 augustus van 19.00 – 20.00 uur 
 
We gaan met de stadsbus naar Fort Willem. Hier ontmoeten we de Kluiverkes van de wijk Malberg.  
Fort Willem is een leuke speeltuin en onlangs vernieuwd, daar kun je je dag wel doorbrengen. Als het warm 
weer is, neem je je zwemspullen mee, want er is een klein zwembad en jullie krijgen een ijsje. Begint het al 
te kriebelen, geef je snel op ! 
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DAGTOCHT naar                                                               in BELGIË 

 

 

 

 

 

Datum activiteit:  vrijdag 17 augustus 

Verzamelen:   Severenplein om 8.15 uur 

Vertrektijd:   Severenplein om 8.30 uur 

Deelnemersbijdrage:  € 18,00 (incl. traktatie) 

Meenemen:   eten en drinken en wat geld voor een frietje of een ijsje 

Opgeven bij:  Kapper Theo tot dinsdag 14 augustus  

Denk aan:  het inleveren van een kopie van je paspoort of ID-kaart, deze kopie krijg na afloop 

   terug 

 

Alweer onze laatste activiteit en dan gaan we natuurlijk naar een pretpark. Dit jaar gaan we naar 

Bobbejaanland in België. Niet voor het eerst, dus misschien zijn jullie al eens eerder met ons meegegaan, 

maar het blijft leuk!  

In dit park is van alles te beleven; rustige attracties, maar voor durfals zijn er ook heel spannende 

achtbanen. Wat dacht je van de Typhoon, de Forbidden Cave of de Viking Ride?  Of toch spelen in de 

Wondergarden of een ritje in de Dreamcatcher. En er is nog veel meer te doen, genoeg voor iedereen!   

Ga je mee op deze laatste dagtocht, geef je dan op bij het opgeefadres! 

https://www.bobbejaanland.be/


 

 

                                                                          

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: ……/…………/……/ (invullen)…………. 

Opgeefstrookje: Bosspel in het Amyerbos 

Opgeven bij: Kapsalon Theo,  Severenplein 23 

Naam:    Leeftijd:     

Adres:    Tel: 

Kosten: € 2,50 

Opgeefstrookje: Dagtocht naar Klimpark Valdeludo 

Opgeven bij: Kapsalon Theo, Severenplein 23 

Naam:    Leeftijd: 

Adres:    Tel: 

Kosten: € 11,00 

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

Opgeefstrookje: Verrassingsspel en Water-Spetter-Gekletter 

Opgeven bij: Kapper Theo,  Severenplein 23 

Naam:    Leeftijd:  
Adres:    Tel: 

Kosten: € 3,50 

Opgeefstrookje: Spelmiddag op het Militair-Terrein 

Opgeven bij: Kapper Theo, Severenplein 23 

Naam:    Leeftijd: 

 

Adres:   Tel:     

Kosten: € 2,50 

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

Opgeefstrookje: Dagtocht naar Kinderstad, Heerlen 

Opgeven bij: Kapper Theo, Severenplein 23 

Naam:    Leeftijd: 

 Adres:    Tel:                      Kosten: €12,50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Opgeefstrookje: Dagtocht naar Steinerbos 

Opgeven bij: Kapper Theo, Severenplein 23 

Naam:    Leeftijd: 

Adres:    Tel: 

Kosten: € 8,= 

Opgeefstrookje: Tentenbouw en Picknick in het Severenpark 

Opgeven bij: Bep Thors, Achter de Hoven 61 op maandag 30 juli van 19.00-20.00uur. 

Naam:    Leeftijd: 

Adres:    Tel: 

Kosten: €3,50 

Opgeefstrookje: Speurtocht door Amby 

Opgeven bij: Bep Thors, Achter de Hoven 61 op maandag 6 aug. van 19.00-20.00uur. 

Naam:    Leeftijd: 

Adres:    Tel: 

Kosten: € 2,50 

Opgeefstrookje: Spelenkermis in Heer 

Opgeven bij: Bep Thors, Achter de Hoven 61 op maandag 6 aug. van 19.00-20.00 uur 

Naam:    Leeftijd: 

Adres:    Tel: 

Kosten: € 6,50 

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

Opgeefstrookje: Dagtocht naar Fort Willem 

Opgeven bij: Bep Thors, Achter de Hoven 61 op donderdag 9 aug. van 19.00-20.00 uur. 

Naam:                                                 Leeftijd: 

 

Adres:                                                 Tel: 

 

Kosten: € 4,50 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Opgeefstrookje: Dagtocht naar BOBBEJAANLAND in België 

Opgeven bij: Kapper Theo, Severenplein 23 

Naam:                                                 Leeftijd: 

 

 

Adres:                                                 Tel: 

 

Kosten: € 18,00  en denk  aan je identiteitsbewijs! 

 

 

 


