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Zomeractiviteitenagenda voor de jeugd van Noordoost 2014 

 

Juli 
  

14 juli  
t/m 19 juli  

09.00 – 16.00 
 
Zaterdag:  
10.00 – 12.30 

Danskamp  Groep 5 t/m 
groep 8 

€50 voor de 
hele week 

Vind je het leuk om te dansen en wil je nieuwe 
technieken en dansstijlen leren? Schrijf je dan snel in 
voor het danskamp! 
Deze week maak je (verder) kennis 
met verschillende dansen op het sportpark (jazzdance, 
streetdance, breakdance, enz.) en in het Geusseltbad 
(aquadance). Op zaterdagmorgen mogen jouw ouders 
komen kijken wat je geleerd hebt en kunnen zij zelfs 
gratis mee doen!  

Dit alles gebeurd bij Sportpark Geusselt. 

Het is wel de bedoeling dat je de hele week aanwezig 
bent. 

Inschrijven kan op: 
http://www.maastrichtsport.nl/sportaanbod-van-dag-
tot-dag/evenementen/sport-experience-summer-kids-
2014  

 

 

14 juli  09.00 – 16.00 Multisportkamp  Groep 3 t/m 
groep 8 

€8,00 Diverse hockey- en voetbalvormen en een uitdagende 
zeskamp bij Sportpark Geusselt. 

 

15 juli  09.00 – 16.00 Multisportkamp Groep 3 t/m 
groep 8 

€8,00 Tennis en andere racketsporten zoals speedminton en 
badminton bij Sportpark Geusselt. 
  

16 juli 09.00 – 16.00 Multisportkamp Groep 3 t/m 
groep 8 

€8,00 Zwemmen, diverse watersporten en -spellen, 
watertrampoline en een spetterend waterparcours in het 
Geusseltbad.  
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17 juli  09.00 – 16.00 Multisportkamp Groep 3 t/m 
groep 8 

€8,00 Breakdance, vechtsport, snaggolf, freerunning bij 
Sportpark Geusselt 

 

18 juli  09.00 – 16.00 Multisportkamp Groep 3 t/m 
groep 8 

€8,00 Streetdance, vechtsport, skateboard, fun bij Sportpark 
Geusselt. 

 

23 juli  08.30 – 19.00 Hemelrijk 6 t/m 12 jaar  € 14,00  www.billybird.nl 
 
Verzamelplek: in de Kunstketel (Frankenstraat) 
Aanmelden voor 21 juli bij: 
Gertie Neuss, Frankenstraat 67, Tel: 06 55 80 70 08 
Neem een lunchpakket mee en doe kleren aan die tegen 
een stootje kunnen. 
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27 juli  10.00 – 18.00 
Vertrektijden  
pendelbusje/be
geleiding: 
tussen 10.00 en 
11.00  Terug 
tussen 17.00 en 
18.00 
 

Fort Willem 
Speeltuin 

4 t/m 12 jaar Gratis! Vertrektijden via pendelbusje en begeleiding: tussen 10u 
en 11u / Terug tussen 17u en 18u. 
Verzamelplek: in de Kunstketel (Frankenstraat) 
 
Aanmelden voor 25 juli bij:  
Gertie Neuss, Frankenstraat 67, Tel: 06 55 80 70 08 
 
Neem een lunchpakket mee en doe kleren aan die tegen 
een stootje kunnen. 

K
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28 juli  
 

11.00 – 12.30 
 

Kids creatief met 
Silvana 
 
 

Vanaf 4 jaar  Gratis! Op het Hennequin/van Aken plein 
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28 juli  15.00 – 17.00 Waterspektakel 
“Splash!”  
 
 

Vanaf 6 jaar Gratis! Op het Aartshertogenplein 
 
 
 
 
 

 
 

29 juli  11.00 – 12.30 
 

Kids creatief 
 
 

Vanaf 4 jaar  Gratis! In de Bauduinstr/van Oppenstraat 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

29 juli  15.00 – 17.00 
 

Interactieve bingo  
 
 

Vanaf 6 jaar  Gratis! In de Marconistraat 
 
 
 
 
 

 
 

30 juli  11.00 – 12.30 
 

Kids creatief 
 
 

Vanaf 4 jaar  Gratis! Op het Friezenplein 
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30 juli 15.00 – 17.00 
 

Iwan de 
verteltovenaar en 
muziekspellen 
 
 

Vanaf 4 jaar  Gratis! In de Hennequin/van Akenstraat 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

31 juli  11.00 – 12.30  
 

Kids creatief  
 
 

Vanaf 4 jaar  Gratis! Op het Hofmeiersplein 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

31 juli  15.00 – 17.00 Kids creatief XXL 
 
 

Vanaf 6 jaar Gratis! Op het Habsburgerplein 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Augustus 
  

1 aug 11.00 – 12.30 Kids creatief 
 
 

Vanaf 4 jaar  Gratis! In Tuinwijk, de Merovingenstraat 
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1 aug 15.00 – 17.00 
 

Grote finalefeest 
met barbecue 
 
Splash: 
Waterzeskamp 
 
 

Vanaf 4 jaar  Gratis! In de Aartshertogenstraat 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 aug  11.00 – 17.00 Zwemmen, in het 
Geusseltbad 
 

6 t/m 12 jaar € 2,00 Verzamelplek: in de Kunstketel (Frankenstraat) 
 
Aanmelden voor 1 augustus bij:  
Gertie Neuss, Frankenstraat 67, Tel: 06 55 80 70 08 
 
Neem een lunchpakket mee en zwemspullen. 
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6 aug  13.00 – 17.00 Kids 4 Challenge  
 
 
 

8 tot 12 jaar Gratis! Voor de start van de Ridderronde worden voor kinderen 
verschillende activiteiten op het Vrijthof georganiseerd. 
Denk hierbij aan fietsen, voetballen en een leuke 
sportquiz!  
Kijk voor aanmelden en meer informatie over de Kids 4 
challenge op de website: www.ridderronde.nl. 
 

 

19 aug 09.00 – 16.00 Sportdag 
Adventure 

Groep 3 t/m 
groep 8 

€8,00 Adventure sportdag met mountain bike, Parkour 
(freerunning) enz. bij Sportpark Geusselt. 
 
Wil je aan een of beide sportdagen meedoen? Geef je dan 
op vóór 13 augustus a.s.  
 
Meer informatie: 
E: Thijs.van.Veen@maastricht.nl  
M: 06-29 05 03 99 
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZEbCxt-2hLP8hM&tbnid=kOr3mRoqCMB0mM:&ved=0CAUQjRw&url=http://maastrichtnet.nl/profielen/de-kunstketel/buurttheater-mariaberg-op-het-international-community-arts-festival-icaf-in-rotterdam&ei=Yw2fU9yfMMi-O8vjgLAJ&bvm=bv.68911936,d.ZWU&psig=AFQjCNHOQZliHjLT1g3bvXdRCislmS_csQ&ust=1403018970774898
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20 aug 09.00 – 16.00 Sportdag 
Zwemmen 

Groep 3 t/m 
groep 8 

€8,00 Deze sportdag staat in het teken van zwemmen met 
zwemspelen en een waterparcours in het Geusseltbad. 
  
Let op: om aan deze dag deel te nemen dien je in het 
bezit te zijn van je zwemdiploma. 
Wil je aan een of beide sportdagen meedoen? Geef je dan 
op vóór 13 augustus a.s.  
 
Meer informatie: 
E: Thijs.van.Veen@maastricht.nl  
M: 06-29 05 03 99 
 

 

20 aug  10.00 – 18.00 Bustocht naar 
Bokrijk 
 

4 t/m 12 jaar  Gratis!  
(je betaald 
een 
aanmeldings
borg van 
€3,00 die 
ontvang je 
terug) 

Alleen voor kinderen van het Wittevrouwenveld, 
Aanmelden voor 18 augustus bij: 
Gertie Neuss, Frankenstraat 67, Tel: 06 55 80 70 08 
 
Verzamelplek: in de Kunstketel (Frankenstraat) 
 
Neem een lunchpakket mee en doe kleren aan die tegen 
een stootje kunnen. 
 

 

22 aug 
 

08.30 – 19.00 Toverland  6 t/m 12 jaar € 19,00 Verzamelplek: in de Kunstketel (Frankenstraat) 
Aanmelden voor 20 augustus bij:  
Gertie Neuss, Frankenstraat 67, Tel: 06 55 80 70 08 
 
Neem een lunchpakket mee en doe kleren aan die tegen 
een stootje kunnen. 
 

K
in

d
ervakan

tie 
w

e
rk!  

23 aug  14.00 – 17.00 Samen Spelen in 
Wijckerpoort! 

Iedereen Gratis! De zomervakantie zit er bijna op en dat gaan we vieren 
met een feestje! Wij zijn nog volop bezig met de 
voorbereidingen maar de datum staat vast en dat het leuk 
gaat worden ook! Wij zullen op tijd posters op hangen in 
de winkelstrip en Buurtbrök.. de check de etalages!  

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_tJobO_JEExoOM&tbnid=zIfuxubahfxAZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clipartbest.com/smiling-sunshine&ei=il6tU-_MEseuPN2lgPAK&bvm=bv.69837884,d.ZWU&psig=AFQjCNFLj6ScKoyFqzCoCggHSvxcmuQjpg&ust=1403957209602713
mailto:Thijs.van.Veen@maastricht.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=f_cl8zDdfAMX2M&tbnid=Gi61IgYQC4yjkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://atletiekmaastricht.nl/start-to-run/maastricht-sport-logo-jpeg/&ei=YgyfU8_LOYmwOobAgdAK&bvm=bv.68911936,d.ZWU&psig=AFQjCNGH5T4puT-O-Yeo73Yh09jL_X984w&ust=1403018680142765
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Scouting Titus Brandsma 
 
Lid worden van onze groep?? Dat kan! Kom dan op zaterdag middag naar ons club gebouw gelegen aan de Kasteel Neuborgweg te 
Maastricht. Hier geven we je informatie over deze scoutingroep, de speltak waar je bij komt, contributie enzovoorts... 
Bij jeugdleden vinden we het fijn  als je de eerste keer  samen met je vader, moeder of verzorger komt kijken . Zo kunnen wij als stafleden 
ook kennis maken met je ouders of verzorger. 
Na het invullen van enkele formulieren mag je vrijblijvend 2 opkomsten met onze groep meedraaien.  
Wij als staf hopen jou als nieuw lid te mogen begroeten bij onze groep! 
Dus aarzel niet, en kom gauw een kijkje nemen!!!  
Voor meer informatie:  www.titusbrandsmamaastricht.nl  

 

Spelen, skaten en jeu de boules in het buurtpark? 

Dat kan altijd! Jeu de boules ballen liggen in het Trefcentrum. Vraag aan de beheerder. En wie weet…… is bij mooi weer het Buurtterras open voor een kopje koffie of een 

limonade op maandag en woensdag. 

 

Club Creatief en de Spoorkids-club 

Club creatief en De Spoorkids-club zijn twee clubs die actief zijn in Limmel/Nazareth. Ze organiseren allerlei leuke activiteiten voor de jeugd van 
Limmel & Nazareth! Check regelmatig de Facebook-pagina’s van  Club Creatief en De Spoorkids-club om op de hoogte te zijn van de activiteiten!  
 

Kinderclub Creatief 
& 
De Spoorkids-club  

 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DvnwcFGQE1y9RM&tbnid=-HiytMs285lzYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.titusbrandsmamaastricht.nl/&ei=1k2tU_K6L8XOOJCtgIgJ&bvm=bv.69837884,d.ZWU&psig=AFQjCNGQTSzyyn5hCVHBpNaE1l3_SiFF3A&ust=1403952963537057
http://www.titusbrandsmamaastricht.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=doTsxfD_41yI4M&tbnid=iira4liRcsN7mM&ved=0CAgQjRw&url=http://aweebitirish.com/facebook-logo-official-download&ei=nLGhU_7TMuj00gXd_4CoBg&psig=AFQjCNGsM04NxQd4dQFTtjxcFz38KBbvwg&ust=1403192092945070
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Sámen gezellig, lekker en goedkoop eten? 

Bij Resto Van Harte bent u vanaf 17.30 uur welkom en de maaltijd begint om 18.00 uur. Ook in de zomervakantie is er weer van alles te 

doen, zoals KinderRestoSport waarvoor u uw kind op de Resto avonden kunt opgeven, een gezellige bbq, thuiskoks die met pollepels 

goochelen, een Oostenrijkse avond compleet met lederhose en jodelende Milkakoeien en vele andere activiteiten. 

Dus óp naar het Trefcentrum waar Resto elke woensdag en vrijdag een heerlijke en verse 3 gangen-maaltijd kookt, maar wel van tevoren 

reserveren via de website: www.restovanharte.nl of 0900 900 3030. Dit kan uiterlijk tot 12.30 uur van de dag dat u wilt komen, maar natuurlijk liever eerder. 

Kosten zijn € 7,00 of € 4,00 voor minima en studenten, kinderen tot 12 jaar 50% korting. 

 

Vragen over het programma of over mogelijkheden voor Financiële tegemoetkoming 

 

Kijk naar de tegemoetkoming in de declaratieregeling Maastricht. 

Meer informatie over deze regeling en hulp bij het aanvragen in het Wijkservicepunt, Voltastraat 50. 

Tijdens de zomerperiode geopend: maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

 

In Beeld!  

Jongeren in de leeftijd 12 tot en met 27 jaar, die vragen hebben, iets willen of eens met iemand willen   

praten kunnen zich melden bij het project ‘In Beeld’.  

Voor meer informatie neem contact op met:  

Arno Janssen: arno.janssen@trajekt.nl of 06 52807603  

Ingrid van Ommen: ingrid.v.ommen@trajekt.nl of 06 11874159 

 

  

http://www.restovanharte.nl/
tel:0900%20900%203030
mailto:arno.janssen@trajekt.nl
mailto:ingrid.v.ommen@trajekt.nl
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Geusseltbad 

Zomerpas voor de jeugd 

Megawaterplezier voor een miniprijsje (€61,-). Koop nu een zomerabonnement voor jeugd t/m 16 jaar en geniet een zomer lang van de diverse baden in het Geusseltbad. 

- Abonnement is geldig van maandag 14 juli t/m zondag 24 augustus, 
- Onbeperkt toegang tijdens recreatief zwemmen in binnen-en buitenbad tijdens openstellingsuren, 
- Gratis deelname aan de kidsfun-activiteiten, 
- Abonnement is per persoon en op naam (kosten pas €5,10) eenmalig, 
- Te koop vanaf 1 juni tot en met 14 juli aan de receptie van het Geusseltbad. 

Activiteiten Geusseltbad 

Voor kinderen die in het Geusseltbad aanwezig zijn, wordt iedere dinsdag, woensdag en donderdag een extra activiteit verzorgd. Op dinsdagen kan er van 14.00 - 14.30 uur 

meegedaan worden met Kidsaquarobics (dansen in het water en leuke spelletjes op muziek), op woensdagen wordt van 13.00 - 15.00 uur Kids fun georganiseerd 

(georganiseerde spellen en racen over de waterstormbaan) en op donderdagen (m.u.v. 21 augustus) is een extra activiteit van 14.00 - 15.00 waarbij de ene keer de 

watertrampoline in het water ligt en de andere keer weer andere uitdagende materialen (denk aan kano's, stormbaan, loopmat, enz.). Aanmelden voor deze extra 

activiteiten is niet nodig.  

Maar er is ook  TURBO-zwemles voor 6+ : kleine groep van 5 kinderen in 10 dagen leren zwemmen!  

Voor meer informatie zie ook: www.geusseltbad.nl 

 

 

 

 

Aan de informatie op deze flyer kunnen  

geen rechten worden ontleend. 

Informatie: T 043 – 763 00 10 

http://www.geusseltbad.nl/
http://www.geusseltbad.nl/algemeen/home

