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 West – Zomer 2018 
 

         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, wanneer en waar de activiteit 

plaatsvindt, wat de activiteit kost, de precieze tijden en hoe en wanneer je je moet opgeven. 

         We wensen jullie heel veel plezier bij de Kluiverkes van KinderVakantieWerk West. 

       

         Het overzicht van de activiteiten: 

         Week 1  Dinsdag 10 juli  Zwemmen in het Geusseltbad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

           Donderdag 12 juli  Naar het bos in Amby                                                                                                                    

         Week 2  Woensdag  18 juli  Dagtocht Valdeludo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Vrijdag       20 juli  Waterspellen in het Severenpark  

         Week 3  Dinsdag     24 juli  T-Shirt beschilderen  

Vrijdag       27 juli  Kinderstad Heerlen                                                                            

         Week 4  Woensdag      1 augustus Dagtocht Steinerbos                                                                                                                                                              

         Week 5  Dinsdag         7 augustus   Slime maken 

   Vrijdag       10 augustus Spellenkermis in Heer 

         Week 6  Dinsdag      14 augustus  Speeltuin Fort Willem      

Vrijdag      17 augustus  Dagtocht Bobbejaanland                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

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

van den Berg, Kien Vrijens, Marie Louise Loontjes, Rachel Florax, Tineke van de Venne en 

Wendy van Lieshout 

                                                        

                                                                

 

                                                                Voor inlichtingen kunt u terecht bij: 

                                                                Bep Linschoten: 06-81241270   
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 Week 1 

          
 Dinsdag 10 juli: Zwemmen en spelen in de Geusseltbad  
 Vandaag gaan we met het kindervakantiewerk zwemmen in het Geusseltbad, bij mooi weer 

 kan je ook buiten zwemmen. Deze activiteit is alleen voor kinderen met zwemdiploma! 

 Geef je op tijd op! 

 

           

 

 

 

 

 

 

          Verzamelen:   9.45 uur bij het CMM gebouw 

 Vertrek: 10.00 uur  

 Terug:  ongeveer 17.00 uur 

 Kosten: € 4,25 

 Meenemen:  Zwemkleding, lunchpakket en drinken en eventueel wat geld voor een ijsje. 

 

           

          Donderdag 12 juli: naar het bos in Amby 
 Vandaag gaan we naar het Ambyerbos, waar we  

 leuke spellen doen. Er zijn ballen en touwen,  

 die om bomen heen kunt gooien en je kunt je zo 

  naar beneden laten zakken.  

 In de pauze is er voor iedereen een glaasje fris en  

 wat lekkers. 

 Heb je zin om in het bos te ravotten, geef je op! 

           Verzamelen:   12.00 uur bij het CMM gebouw 

           Vertrek:          12.15 uur  

           Terug:            18.00 uur in de wijk 

  Kosten: € 4,20 

                                          

 

                                           Opgeven voor activiteiten van week  1 + 2: 

        Op maandag 9 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 18 juli: Avontuurlijk buitenspelen in Valdeludo 
 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 !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Datum:  woensdag 18 juli 

 Verzamelen:   8.45 uur bij CMM gebouw 

 Vertrek:   9.00 uur  

 Terug in de wijk:  ongeveer 17.30 uur 

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

          Zelf meenemen: eten en evt. extra drinken, goede 

    zin en stevige speelkleding 

 

 
    
    Opgeven voor activiteiten van week  1 + 2: 

         Op maandag 9 juli van 15.00 tot 16.00 uur, Lunchroom De Zaak,      

         Malbergsingel     

                                            

    Voor inlichtingen: Bep Linschoten, 06-81241270 

 

 

 

 

 

 

         

https://www.dagjeweg.nl/tools/regclick?url=http%3A%2F%2Fwww.avonturenparkvaldeludo.nl%2F
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  Week 2:  
 

            Vrijdag 20 juli: Verrassingsspel en water-spetter-gekletter 
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 speurtocht,  

en ’s middags, na de lunch gaan we natte sponzen  

gooien, waterballonnenspel, 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:  9.30 uur bij CMM gebouw 

Terug:  ongeveer 16.30 uur. 

Kosten: € 5,20 (incl. stadbus) 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Opgeven voor activiteiten van week  1 + 2: 

         Op maandag 9 juli van 15.00 tot 16.00 uur, Lunchroom De Zaak,      

         Malbergsingel     

                                            

    Voor inlichtingen: Bep Linschoten, 06-81241270 
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 Week 3:               

           Dinsdag 24 juli: T-shirt beschilderen 
          Ja, jongens en meisjes vandaag gaan we verven, niet op papier maar op een T-shirt.          

          Heb je zin in een eigen T-shirt te ontwerpen? Geef je dan snel op zodat wij weten hoeveel  

 T-shirts we moeten kopen. Doe ook oude kleren aan, want je weet maar nooit met verf. 

            Wij zorgen voor wat te drinken in de pauze.                            

  Waar:  in het CMM-gebouw 

Aanvang: 14.00 uur in crea-ruimte 

Einde:  16.00 uur 

Kosten:  € 4,00 

 

            Vrijdag 27 juli: Kinderstad Heerlen 
            Vandaag gaan we naar Kinderstad Heerlen. In dit attractiepark is van alles te beleven, er zijn 

 draaimolens, trampolines en springkussens, maar ook een wildwaterbaan, botsauto`s en je 

 kunt er waterfietsen en nog veel meer. We gaan met de stadsbus naar het station en dan met 

 de trein naar Heerlen. Van ons krijgen jullie 3 consumpties.  

            Verzamelen:   8.45uur bij het CMM-gebouw 

            Vertrek:           9.00 uur           

            Terug:             17.00  uur 

            Kosten:  € 12,50          

 Niet vergeten:  lunchpakket 

 

          Week 4 

 Woensdag 1 augustus: Steinerbos, een hoop te beleven   
 Steinerbos is heel erg groot, maar liefst 45 voetbalvelden bij elkaar! Klimmen, klauteren, 

 zwemmen, roeien, rondrennen en racen op skelters, dieren voeren, in de lucht springen op 

 trampolines. En uiteraard gaan we zwemmen in het buitenbad, deze heeft een grote 

 familieglijbaan en airtrampoline, (bij goed weer). In het Steinerbos is gewoon een hoop te 

 beleven, je zult je geen moment vervelen. 

 Wil jij mee ? Geef je dan snel op !! 

 Verzamelen:  8.45 uur bij CMM 

 Vertrek:  9.00 uur  

 Terug in de wijk: ongeveer 18.00 uur 

 Deelnemersbijdrage: € 8,00 (incl. traktatie) 

 Zelf meenemen: eten, drinken, makkelijke speelkleding  

    en zwemspullen én goede zin  

 

    Opgeven voor activiteiten van week  3 + 4: 

         Op maandag 23 juli van 15.00 tot 16.00 uur, Lunchroom De Zaak,      

         Malbergsingel     

                                              Voor inlichtingen: Bep Linschoten, 06-81241270 
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          Week 5 

 

Dinsdag 7 augustus: Slime maken 
          Ja, jongens en meisjes vandaag gaan we echte slime 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! 

 

 Waar:   in het CMM gebouw 

Aanvang:  14.00 uur  in crea-ruimte 

Einde:   16.00 uur 

Kosten:   € 4,00  

 

 

            Vrijdag 10 augustus:   Spelenkermis in Heer 
Vandaag gaan we onze eigen kermis vieren. Een spring- 

kussen, popcorn, slushpuppy, 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. Wees op tijd, want  

 we gaan met de stadsbus naar Heer.     

   

            Verzamelen:  09.30 uur bij het CMM gebouw 

Vertrek:  09.45 uur 

Terug in de wijk: 16.30 uur  

Kosten:   € 8,25 (incl. stadsbus en consumptie) 

 Zelf meenemen: een lunchpakket 

 

 

    Opgeven voor activiteiten van week  5 + 6: 

         Op maandag 6 augustus 15.00 tot 16.00 uur, Lunchroom De Zaak,      

         Malbergsingel     

                                            

    Voor inlichtingen: Bep Linschoten, 06-81241270 
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 Week 6, alweer de laatste vakantieweek 
 

     

    

 Vrijdag 14 augustus:  

  Speeltuin Fort Willem 

 
 Vandaag gaan naar speeltuin Fort Willem, waar we  

 niet alléén naar toe gaan; we gaan er samen met  

 de wijk Amby. Samen gaan we genieten van allerlei  

 speeltoestellen. 

 Er is ook buitenzwembad, waar je lekker in af kunt  

 koelen.  

 En van ons krijgen jullie een  lekker ijsje ! 

 

 Verzamelen: 9.30 uur bij het CMM 

 Vertrek: 10.15 uur   

 Terug:  ongeveer 17.00 uur 

 Kosten: € 4,50 

 Meenemen:  zwemkleren, een handdoek en  

   lunchpakket 

   

 

 

             Opgeven voor activiteiten van week  5 + 6: 

  Op maandag 6 augustus 15.00 tot 16.00 uur,  

  Lunchroom De Zaak, Malbergsingel     

                                            

  Voor inlichtingen:  

  Bep Linschoten, 06-81241270 
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 Week 6 
 

 Vrijdag 17 augustus: Bobbejaanland in België 

 Al weer de allerlaatste vakantiedag en natuurlijk gaan we dan naar het pretpark! 

 Dit jaar gaan we naar Bobbejaanland in België. Niet voor het eerst, dus 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? 

 

 

 Datum:  vrijdag 17 augustus 

 Verzamelen:  8.15 uur bij CMM-gebouw 

 Vertrek:  8.30 uur  

 Terug in de wijk: ongeveer 19.30 uur 

 Deelnemersbijdrage: € 18,00 (incl. traktatie) 

 Zelf meenemen: eten en drinken en goede zin 

 Denk aan:   inleveren van kopie paspoort bij inschrijving  

    (deze krijgen jullie na afloop terug) 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Opgeven voor activiteiten van week  5 + 6: 

         Op maandag 6 augustus 15.00 tot 16.00 uur, Lunchroom De Zaak,      

         Malbergsingel     

                                            

    Voor inlichtingen: Bep Linschoten, 06-81241270 

 


