
 

 

ZOMERVAKANTIE- KALENDER 2018 

jeugdwerk Mariaberg 
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Zomervakantie 2018 – week 1:        ma 9 juli t/m vrij 13 juli 2018 

 

 

Maandag 9-7 Dinsdag 10 -7 Woensdag 11-7 Donderdag 12-7 Vrijdag 13-7 

 

zomerKAMP! 

in de Ardennen 

 

 

 

 

 

zomerKAMP! 

in de Ardennen 

 

 

zomerKAMP! 

in de Ardennen 

 

 

zomerKAMP! 

in de Ardennen 
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Zomervakantie 2018 – week 2:         ma 16 juli t/m vrij 20 juli 2018 

 

 

Maandag 16-7 Dinsdag 17 -7 Woensdag 18-7 Donderdag 19-7 Vrijdag 20-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plein op Stelten! 

met high tea 

 

  

Uitstapje naar 

het Aachener 

Tierpark 

 
(Dierentuin  in Duitsland) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar: op het grasveld 

achter het buurtcentrum. 

 

Kosten: €1,- 

Tijd: 14.00 – 16.00u 

 Kosten: €7,50 

Tijd: 10.00 – 17.30u 

 
Neem je eigen 

lunchpakketje mee. 

Je kunt eventueel wat 

zakgeld meenemen om 

daar iets lekkers te kopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het springkussen en de panna- 

kooi zijn aanwezig. Er is leuke 

muziek en er is de mogelijkheid 

om je te laten schminken. 

Verder kun je onbeperkt Ranja 

drinken en er is nog veel meer. 

De koffie en thee voor de 

ouders staat ook klaar. 

 We verzamelen om 10.00u 

bij Buurtcentrum Mariaberg 

en we zijn rond 17.30u terug 

bij het buurtcentrum (is 

afhankelijk van het verkeer). 

 

AANMELDEN 

VERPLICHT! VOL = VOL! 
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Zomervakantie 2018 – week 3:         ma 23 juli t/m vrij 27 juli 2018 

 

 

Maandag 23-7 Dinsdag 24 -7 Woensdag 25-7 Donderdag 26-7 Vrijdag 27-7 

 

 

 

 

 

 

  Uitstapje naar 

Pietersheim 

 

 

 

 

 

  

 

 

de GROTE zomer- 

SHOW! 

 
Waar: in de grote zaal van 

het buurtcentrum 

 

 Kosten: €4,50 

Tijd: 10.00 – 17.30u  

 

Neem je eigen 

lunchpakketje mee. 

Je kunt eventueel wat 

zakgeld meenemen om 

daar iets lekkers te kopen. 

 

 

  

Kosten: €2,50 

Tijd: 18.30 – 21.00u 

 

 
AANMELDEN NIET NODIG! 

 

 We verzamelen om 10.00u 

bij Buurtcentrum Mariaberg 

en we zijn rond 17.30u terug 

bij het buurtcentrum (is 

afhankelijk van het verkeer). 

 

AANMELDEN 

VERPLICHT! VOL = VOL! 
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Zomervakantie 2018 – week 4:           ma 30 juli t/m vrij 3 aug 2018 

 

 

Maandag 30-7 Dinsdag 31 -7 Woensdag 1-8 Donderdag 2-8 Vrijdag 3-8 

 

 

Plein op Stelten! 

met waterspektakel 

 Uitstapje naar 

Bobbejaanland 

 

 Waar: op het grasveld 

achter het buurtcentrum. 

 

Kosten: €1,- 

Tijd: 14.00 – 17.00u  

 

 Kosten: €17,50 

Tijd: 9.30 – 19.00u  

Neem je eigen 

lunchpakketje mee. 

Je kunt eventueel wat 

zakgeld meenemen om 

daar iets lekkers te kopen. 

 

 

 Het springkussen en de 

stormbaan zijn aanwezig. Er is 

leuke muziek en er is de 

mogelijkheid om je te laten 

schminken. Verder kun je 

onbeperkt Ranja drinken en er 

is nog veel meer. De koffie en 

thee voor de ouders staat ook 

klaar. 
 

 We verzamelen om 09.30u 

bij Buurtcentrum Mariaberg 

en we zijn rond 19.00u terug 

bij het buurtcentrum (is 

afhankelijk van het verkeer). 

 

AANMELDEN 

VERPLICHT! VOL = VOL! 
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Zomervakantie 2018 – week 5:          ma 6 aug t/m vrij 10 aug 2018 

 

 

Maandag 6-8 Dinsdag 7-8 Woensdag 8-8 Donderdag 9-8 Vrijdag 10-8 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Picknick en 

buitenspelen in de 

buurt 

 

Kosten: €2,- 

Tijd: 14.00 – 16.00u 

 

 

  BBQ! 

Afsluiting van de 

zomervakantie 

 

 

Kosten: €3,- 

Tijd: 17.00 – 20.00u 

 

 

 

 

 

 

 

We verzamelen om 

14.00u gewoon bij het 

buurtcentrum. Daarna 

gaan we gezamenlijk naar 

de picknickplek. Ophalen 

is ook gewoon bij het 

buurtcentrum. 
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LET OP!!! 

In de laatste week van de zomervakantie zijn er géén activiteiten van het jeugdwerk… 

jeugdwerk Mariaberg is GESLOTEN van maandag 13 augustus t/m zondag 2 september 2018.  

Vanaf maandag 3 september zijn we weer geopend en vanaf die week zullen ook weer alle reguliere jeugdwerk- activiteiten 

gaan starten. Jullie ontvangen tegen die tijd weer alle informatie via de post bij jullie thuis! 

 

 

 

Voor meer informatie en vragen kun je terecht bij: 

 

Gina Mingels                                                                                                            

jeugd- en jongerenwerker Mariaberg/ Stichting Trajekt                                                  

Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht                                                                      

Tel: 06- 81 46 60 13                                    

Mail: gina.mingels@trajekt.nl                                                                                 

Kijk ook eens op Facebook: Gina Mingels Trajekt Mariaberg 
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