
www.sport4life.maastricht.nl

Wil je op de hoogte gehouden worden
van sportactiviteiten bij jou in de buurt? 
Meld je dan snel aan op onze website!

Een herfstvakantie 
boordevol activiteiten!
Het schooljaar is pas twee maanden 

begonnen en de eerste vakantie staat alweer 

voor de deur! Tijdens de herfstvakantie 

zullen er dagelijks activiteiten worden 

georganiseerd in jouw buurt, dus lekker 

genieten en leuke dingen doen! 

• Welke leuke dingen?
Straatspelen, zwemmen, streetdance en nog veel 
meer: we hebben het allemaal voor je in petto! Kijk in 
het schema in de binnenzijde van deze folder wanneer 
er wat in jouw buurt te doen is! 

• Wat nog meer?
Voor eventuele kosten en inschrijven neem je contact 
op met de betreffende organisatie (je vindt het in 
de tabel onder meer info). Je hoeft niet in de wijk te 
wonen waar de de activiteit plaatsvindt. Zorg dat je op 
tijd aanwezig bent. Denk aan sportieve kleding en een 
flesje drinken. 

Tot binnenkort!

• Vragen? Bel of mail dan naar:
Frank Schoonbrood / 
Buurt Onderwijs Sportconsulent Noord-Oost 
frank.schoonbrood@maastricht.nl
tel. (043) 350 31 48 / mob. 06 290 50 399

HERFSTVAKANTIE 
B O O R D E V O L
ACTIVITEITEN

Genieten en leuke dingen doen!



Datum    Tijd       Voor wie     Waar          Sporten                  Meer info     

14.00 - 16.00

14.00 - 16.00

13.30 

14.45

14.00 - 16.00

14.00 - 16.00

13.00 - 16.00

14.00 - 16.00

14.00 - 16.00

4-12 jaar

12-18 jaar

12-18 jaar

4-12 jaar

BS ‘t Spoor Limmel

Zwembad Heer

Sportzaal de Letterdoes

Sportzaal de Letterdoes

Zwembad Heer

Zwembad Heer

Sporthal De Geusselt

Zwembad Heer

Zwembad Heer

Straatspelen

Vrijzwemmen met spelmateriaal

Streetdance

Streetdance

Vrijzwemmen met spelmateriaal

Vrijzwemmen met spelmateriaal

Sport-en Spelinstuif

Vrijzwemmen met spelmateriaal

Vrijzwemmen met spelmateriaal

Ma 13 okt

Di 14 okt

Wo 15 okt

Do 16 okt

Vrij 17 okt

karin.rutten@maastricht.nl / tel. (043) 362 00 66

www.zwembadenmaastricht.nl / tel. (043) 362 04 04

www.kumulus.nl / tel. (043) 350 56 69

www.kumulus.nl / tel. (043) 350 56 69

www.zwembadenmaastricht.nl / tel. (043) 362 04 04

www.zwembadenmaastricht.nl / tel. (043) 362 04 04

frank.schoonbrood@maastricht.nl / tel. (043) 350 31 48

www.zwembadenmaastricht.nl / tel. (043) 362 04 04

www.zwembadenmaastricht.nl / tel. (043) 362 04 04

www.sport4life.maastricht.nl


