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Programma  

Kindervakantiewerk  

Borgharen 2018 

 
OPGEVEN: woensdagmiddag 4 juli tussen 12.30 en 13.00 uur 

 op het schoolplein 

              
Neem bij het opgeven het volgende mee:  

✓ Een emailadres zodat we veranderingen kunnen doorgeven  

✓ Naam én telefoonnummer van een contactpersoon die we 

kunnen bereiken tijdens de activiteit 

  

 

 

Veel plezier!!!  

 
De vrijwilligers van het kindervakantiewerk. 

 

Bij evt. vragen: Vakantiewerk@maaskluivers.nl 

 
Mocht er bezwaar zijn tegen het maken van foto’s en het 

verspreiden van de foto’s via social media dan dit graag 

doorgeven bij het inschrijven. 
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Stormbaan en nog veel meer 
op woensdag 11 juli 

 
We gaan klimmen, glijden, spetteren…  

Kortom: we maken er een sportieve gezellige  

ochtend van… 

 

 

 

  

 

 

 

 Voor wie:  Kinderen vanaf groep 3 (of 6 jaar ) t/m groep 8 

 Prijs:  €  3.00 

 Verzamelen: 10.15 uur (Htg v Brabantlaan thv de jeu de boulesbaan) 

 Ophalen:  Rond 12.30 uur  

 Denk aan: Kleding die nat mag worden, een handdoek en goeie zin 

 

Dit is een goed weer activiteit.   

Houd de facebook site van de Maaskluivers in de 

gaten!!!!  

 

Op de dag van de activiteit kunt u contact opnemen 

met Maxine op nummer 06-50820268 
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Hutten bouwen 

Vrijdag 13 juli gaan we hutten bouwen  

samen met jou!  

Wij zorgen voor hout, spijkers en pleisters. Jij zorgt voor een 

eigen hamer en evt. werkhandschoenen (voorzien van je naam). 

 
Voor wie:  Kinderen vanaf groep 3 (of 6 jaar ) t/m groep 8 

Prijs:   €  5.00 

Verzamelen: 11.00 uur bij het terrein van Paul (voorbij boer Hulst) 

Ophalen:  15.00 uur bij het terrein van Paul (voorbij boer Hulst) 

 

Dit is een goed weer activiteit.   

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

 

Bij misbruik van gereedschap dient u uw kind onmiddellijk te komen halen. 

 

Denk aan: een lunchpakket, stevige schoenen en goeie zin. 

 

 

Op de dag van de activiteit kunt u contact opnemen met Diana op nummer 06-

27850830. 
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Avontuurlijk buitenspelen  

 in Valdeludo  
 

op woensdag 18 juli 
 

Lekker ouderwets buiten spelen in Echt! In dit avonturenpark gaan we 

ravotten, klimmen en klauteren, spetteren in de speelrivier, hutten bouwen en 

nog veel meer. We gaan de lucht in op het hoogteparcours, of outdoor-

lasergamen en stappen op het vlot van Avonturenpark Valdeludo. De echte 

durfal racet razendsnel over het parcours met een elektrische kinderkart of 

springt een gat in de lucht op de bungee trampoline.  

Echt stoere attracties met veel speelplezier.  

Wil jij mee ? Geef je dan snel op !!  
 

 Verzamelen: 8.45 uur bij het Kermisterrein 

Vertrektijd:  9.00 uur 

Einde:  ± 18.00 uur 

Kosten:  € 11,00 (incl. chips en drankje) 

Zelf meenemen:  Eten en evt. extra drinken en goede zin en stevige  

 speelkleding 

 
Op de dag van de activiteit kunt u contact opnemen met Heidi op  

nummer 06-81543592. 
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VERRASSINGSSPEL en  

WATER-SPETTER-GEKLETTER 
op vrijdag 20 juli 

 
Vandaag gaan we naar het Severenpark in Amby.  

‘s Morgens beginnen we met een speurtocht door het park 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  

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!!! 

 

Verzamelen: 10.30 uur verzamelen aan het Severenplein in Amby  

Einde:  15.00 uur ophalen aan het Severenplein in Amby 

Kosten:  € 3,50 (incl. chips en drankje) 

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

 

 Op de dag van de activiteit kunt u contact opnemen met 

Maxine op nummer 06-50820268. Mocht vervoer een 

probleem zijn dan stuur een berichtje aan  Maxine. 

  

 Dit is een goed weer activiteit.   

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

op maandag 23 juli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzamelen: 19.30 uur aan de Bovenstraat 7 

Einde:  ± 21.30 uur 

Kosten:  € 2,50 

Zelf meenemen:  goed humeur en iets om lekker op te zitten 

  

De film hangt af van de leeftijdscategorie van de kinderen. 

Wij zorgen voor versnaperingen tijdens de film. 
 

 

  Op de dag van de activiteit kunt u contact opnemen met: 

  Diana op nummer 06-27850830. 
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Steinerbos 
 

Woensdag 1 augustus 

 
Het Steinerbos is heel erg groot, maar liefst 45 voetbalvelden bij elkaar!  

Klimmen en klauteren en roeien, rondrennen en racen op skelters, dieren 

voeren en in de lucht springen op trampolines. Je kunt je heerlijk uitleven  

en moe maken.  

In het Steinerbos is gewoon een hoop te beleven, je zult je geen moment 

vervelen. 

 

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

 Verzameltijd: 8.45 uur bij het Kermisterrein 

Vertrektijd:  9.00 uur  

einde:  ± 18.00 

Kosten:  €  8,- (incl. traktatie) 

Zelf meenemen:  Eten, drinken, makkelijke speelkleding én goede zin 

 

Op de dag van de activiteit kunt u contact opnemen met Chantal op nummer 

06-36108400 
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Kermisspelen  
op vrijdag 10 augustus 

 
Vandaag gaan we onze eigen kermis vieren. Een springkussen, popcorn,  

slush puppy, een hamburger, een airbrushtattoo en 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. 

 

 

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

Einde:   15.00 uur bij de scouting in Heer (Langwaterstraat 1-3) 

Kosten:   €  6,50 

Zelf meenemen:  Klein tussendoortje (jullie krijgen een broodje hamburger 

of knakworst) 

 

Op de dag van de activiteit kunt u contact opnemen met Monique op nummer 

0645262560.  

Mocht vervoer een probleem zijn dan stuur een berichtje aan Monique. 
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op vrijdag 17 augustus  

Alweer de allerlaatste vakantiedag en natuurlijk gaan we dan naar een 

pretpark! Dit jaar gaan we naar Bobbejaanland in België. Misschien zijn jullie al 

een eerder met ons meegegaan. In dit park is er van alles te beleven; rustige 

attracties maar voor de durfals ook hele spannende, snelle achtbanen. Wat 

dacht je van de Typhoon, de Forbidden Cave of de Viking Ride? Of toch liever 

spelen in de Wondergarden of een ritje in de Dreamcatcher? Genoeg te doen 

voor ieder!! Ga je mee op onze laatste dagtocht?  

   

 Verzameltijd: 8.15 uur bij het Kermisterrein 

 Vertrektijd:  8.30 uur 

Einde:  ± 19.30 uur 

Kosten:  € 18,00 (incl. traktatie) 

Zelf meenemen:  Eten en drinken en goede zin 

Denk aan:  inleveren van kopie ID-bewijs bij het instappen in de bus 

(ID krijgen jullie na afloop terug) 

Op de dag van de activiteit kunt u contact opnemen met Joyce op 

nummer 06-54337416  

  

https://www.bobbejaanland.be/
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Jeu-de-boulestoernooi 

op zondag 2 september 

 

 

 

 
 

 

Zondag 2 september zullen we weer het jaarlijks Jeu de boulestoernooi 

houden voor kinderen vanaf groep 3 (of 6 jaar ) t/m groep 8. Kosten 

voor deelname aan het toernooi bedragen € 2,50 
 

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. 


